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Ändringsförslag 28
Tadeusz Zwiefka

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) För att den gränsöverskridande 
kampen mot miljöbrott ska vara 
framgångsrik måste de organ som 
samordnar de internationella 
förundersökningarna (Europol, Eurojust 
och gemensamma utredningsgrupper) ges 
en lämplig roll samtidigt som deras 
befogenheter och organisation 
effektiviseras.  

Or. pl

Ändringsförslag 29
Georgios Papastamkos

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. el

Motivering

Ersätter principen om lojalt samarbete och den etablerade rättsprincipen om ändamålsenlig 
verkan. Vidare föreskriver artikel 10 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen 
att ”medlemsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder, både allmänna och särskilda, för att 
säkerställa att de skyldigheter fullgörs som följer av detta fördrag eller av åtgärder som 
vidtagits av gemenskapens institutioner. Medlemsstaterna skall underlätta att gemenskapens 
uppgifter fullgörs.”
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Ändringsförslag 30
Neena Gill

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Bilagorna till detta direktiv innehåller 
bestämmelser som bör omfatta åtgärder i 
samband med strafflagstiftning, i syfte att se 
till att miljöskyddsreglerna får full verkan.

Or. en

Motivering

Avsikten med detta ändringsförslag är att skapa överensstämmelse med EG-domstolens 
rättspraxis och att klargöra att direktivets syfte är att ålägga medlemsstaterna att se till att 
överträdelser av gemenskapsrätten och nationell genomförandelagstiftning straffbeläggs, där 
detta behövs för efterlevnadens skull.

Ändringsförslag 31
Jacques Toubon, Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Lagstiftningen som anges i bilagorna 
till detta direktiv innehåller bestämmelser 
som bör omfatta åtgärder i samband med 
strafflagstiftning, i syfte att se till att 
miljöskyddsreglerna får full verkan.

Or. en
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Ändringsförslag 32
Neena Gill

Förslag till direktiv
Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6b) Skyldigheterna enligt detta direktiv rör
endast bestämmelserna i den lagstiftning i 
bilagorna till detta direktiv som medför en 
skyldighet för medlemsstaterna att i 
samband med genomförandet av denna 
lagstiftning tillämpa förbudsåtgärder.

Or. en

Motivering

Avsikten är att klargöra att direktivet endast kan ålägga medlemsstaterna att straffbelägga 
överträdelser av gemenskapsrätten i de fall då gemenskapsrätten ålägger medlemsstaterna att 
införa förbudsåtgärder.

Ändringsförslag 33
Jacques Toubon, Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6b) Skyldigheterna enligt detta direktiv 
rör endast bestämmelserna i den 
lagstiftning i bilagorna till detta direktiv 
som medför en skyldighet för 
medlemsstaterna att i samband med 
genomförandet av denna lagstiftning 
tillämpa förbudsåtgärder.

Or. en
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Ändringsförslag 34
Michl Ebner

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Om ett effektivt miljöskydd skall 
uppnås, bör medhjälp och anstiftan till 
handlingar som skadar miljön också anses 
som brott.

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

Or. it

Ändringsförslag 35
Georgios Papastamkos

Förslag till direktiv
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Genom direktivet åläggs 
medlemsstaterna att i sin nationella 
lagstiftning inbegripa straffrättsliga 
påföljder för allvarliga överträdelser av 
gemenskapsrätten för miljöskydd. 
Direktivet inför inga skyldigheter när det 
gäller genomförandet av sådana påföljder 
eller andra tillgängliga rättsinstrument i 
enskilda fall.

Or. el
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Motivering

Enligt EG-domstolens dom av den 23 oktober 2007 (i mål C-440/05) kan 
gemenskapslagstiftaren, trots att straffrätt och straffrättsliga förfaranderegler i princip inte 
omfattas av gemenskapens behörighet, kräva att medlemsstaterna inför påföljder av detta 
slag för att se till att de lagar den antar på ett särskilt område får full verkan.

Ändringsförslag 36
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) En sådan tillnärmning är särskilt 
viktig när brotten har allvarliga verkningar 
eller när brotten har begåtts i samarbete 
med organiserad brottslighet som i 
väsentlig utsträckning medverkar i 
miljöbrott.

(12) En sådan tillnärmning är särskilt 
viktig när brotten har mycket skadliga
verkningar eller när brotten har begåtts i 
samarbete med organiserad brottslighet 
som i väsentlig utsträckning medverkar i 
miljöbrott.

Or. fr

Ändringsförslag 37
Georgios Papastamkos

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Eftersom det i detta direktiv föreskrivs 
minimibestämmelser har medlemsstaterna 
frihet att anta eller behålla strängare 
bestämmelser som syftar till ett effektivt 
miljöskydd genom straffrättslig 
lagstiftning.

(13) Eftersom det i detta direktiv föreskrivs 
minimibestämmelser har medlemsstaterna 
frihet att anta eller behålla strängare 
bestämmelser som syftar till ett effektivt 
miljöskydd genom straffrättslig 
lagstiftning. Dessa bestämmelser måste 
vara förenliga med fördraget om 
upprättandet av Europeiska 
gemenskapen.

Or. el
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Motivering

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’.

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

Förslag till direktiv
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Euratomfördraget och tillhörande 
sekundärlagstiftning reglerar 
miljöskyddet när det gäller 
kärnenergiverksamhet. Huruvida 
miljöskadliga handlingar i samband med 
kärnenergiverksamhet är olagliga kan 
därför bara avgöras med hänvisning till 
Euratomfördraget och tillhörande 
sekundärlagstiftning.

Or. fr

Motivering

Kapitel III i Euratomfördraget är den rättsliga grunden för gemenskapsåtgärder på 
miljöskyddsområdet när det gäller kärnenergiverksamhet. Det är mycket viktigt att man 
anpassar texten genom att precisera att Euratomfördraget alltjämt ligger till grund för 
kärnenergifrågorna. När det gäller kärnenergiverksamhet måste därför alla överträdelser av 
gemenskapslagstiftning som antagits på grundval av fördraget betraktas som olagliga.
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Ändringsförslag 39
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Eftersom målet för den föreslagna 
åtgärden, att säkerställa ett effektivare 
miljöskydd, inte i tillräcklig utsträckning 
kan uppnås av medlemsstaterna och det 
därför bättre kan uppnås på 
gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta 
åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går detta direktiv inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå detta mål.

(15) Eftersom målet för den föreslagna 
åtgärden, att säkerställa ett effektivare 
miljöskydd, till exempel genom att 
bekämpa den omfattande organiserade 
brottslighet som orsakar allvarliga 
miljöskador, inte i tillräcklig utsträckning 
kan uppnås av medlemsstaterna och det 
därför bättre kan uppnås på 
gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta 
åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går detta direktiv inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå detta mål.

Or. fr

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

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

I överensstämmelse med ENVI-utskottets yttrande syftar ändringsförslaget till att stödja 
kommissionens definition av begreppet ”olaglig”, i motsats till föredragandens förslag om att 
i bilagan införa en förteckning över ”de gemenskapsrättsakter vilkas överträdelse utgör 
brott”, en förteckning som inte skulle öka rättssäkerheten och som konstant skulle behöva 
uppdateras för att överensstämma med aktuell lagstiftning. Brotten enligt artikel 3 i förslaget 
omfattar frågor i samband med olika aspekter på liv och folkhälsa samt miljö, vilket 
motiverar det föreslagna tillägget.

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

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) olaglig:

– i strid med den gemenskapslagstiftning 
som anges i bilaga A, eller

– när det gäller verksamhet som omfattas 
av Euratomfördraget, varje överträdelse 
av den gemenskapslagstiftning som anges 
i bilaga B, eller
– medlemsstaternas lagar och andra 
författningar eller beslut som en behörig 
myndighet fattat för att genomföra den 
gemenskapslagstiftning som avses i de 
första och andra strecksatserna,

Or. fr

Motivering

Kapitel III i Euratomfördraget är den rättsliga grunden för gemenskapsåtgärder på 
miljöskyddsområdet när det gäller kärnenergiverksamhet. Det är mycket viktigt att man 
anpassar texten genom att precisera att Euratomfördraget alltjämt ligger till grund för 
kärnenergifrågorna. När det gäller kärnenergiverksamhet måste därför alla överträdelser av 
gemenskapslagstiftning som antagits på grundval av fördraget betraktas som olagliga.
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Ändringsförslag 42
Jacques Toubon, Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) fridlysta vilda djur och växter:
1) vid tillämpning av artikel 3 g, de arter 
som anges i bilaga IV till rådets 
direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 
om bevarande av växtmiljöer samt vilda 
djur och växter och de vilda fågelarter 
som nämns i artiklarna 1 och 5 i rådets 
direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 
om bevarande av vilda fåglar,
2) vid tillämpning av artikel 3 ga, de arter 
som anges i bilagorna A eller B till rådets 
förordning (EG) nr 338/97 av den 
9 december 1996 om skyddet av arter av 
vilda djur och växter genom kontroll av 
handeln med dem.

Or. fr

Motivering

Det är angeläget att noggrant avgränsa tillämpningsområdet för att skapa klarhet kring de 
straffrättsliga bestämmelserna. Vilda fågelarter måste ingå bland fridlysta vilda djur och 
växter. Det är därför lämpligt att de vilda fågelarter som nämns i artiklarna 1 och 5 i 
direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 berörs.

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

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) fridlysta vilja djur eller växter: 
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i) med avseende på brott i samband med 
innehav, tillgrepp, dödande och 
förstöring, det som anges i
– bilaga IV till rådets direktiv 92/43/EEG 
av den 21 maj 1992 om bevarande av 
livsmiljöer samt vilda djur och växter1,
– bilaga 1 till, och hänvisningen i 
artikel 4.2 i, rådets direktiv 79/409/EEG 
av den 2 april 1979 om bevarande av vilda 
fåglar2 och
ii) med avseende på handelsrelaterade 
brott, det som anges i
– bilagorna A eller B till rådets 
förordning (EG) nr 338/97 av den 
9 december 1996 om skyddet av arter av 
vilda djur och växter genom kontroll av 
handeln med dem3,
________________________________
1 EGT L 206, 22.7.1992, s. 7. Senast ändrat 
genom direktiv 2006/105/EG (EUT L 363, 
20.12.2006, s. 368).
2 EGT L 103, 25.4.1979, s. 1. Senast ändrat 
genom direktiv 2006/105/EG.
3 EGT L 61, 3.3.1997, s. 1. Senast ändrad 
genom kommissionens förordning (EG) nr 
1332/2005 (EUT L 215, 19.8.2005, s. 1).

Or. en

Motivering

I kommissionens definitioner i artikel 2 bör man lägga till en definition av begreppet 
”skyddad djur- eller växtart”.
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Ändringsförslag 44
Monica Frassoni, Diana Wallis, Aloyzas Sakalas, Dan Jørgensen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) skyddad livsmiljö: varje livsmiljö för 
en art för vilken ett område klassificerats 
som särskilt skyddsområde i enlighet med 
artikel 4.1 eller 4.2 i direktiv 79/409/EEG 
och varje livsmiljö för en art för vilken ett 
område utsetts till särskilt 
bevarandeområde i enlighet med 
artikel 4.4 i direktiv 92/43/EEG,

Or. en

Motivering

En definition av begreppet ”skyddad livsmiljö” bör läggas till bland kommissionens 
definitioner i artikel 2.

Ändringsförslag 45
Jacques Toubon, Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) skyddad livsmiljö: varje livsmiljö för 
en art för vilken ett område klassificerats 
som särskilt skyddsområde i enlighet med 
artikel 4.1 eller 4.2 i rådets 
direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 
om bevarande av vilda fåglar och varje 
livsmiljö för en art för vilken ett område 
utsetts till särskilt bevarandeområde i 
enlighet med artikel 4.4 i rådets 
direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 
om bevarande av växtmiljöer samt vilda 
djur och växter,
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Or. fr

Motivering

Det måste definieras vad som menas med ”skyddad livsmiljö”. Definitionen bör inte 
innehålla någon hänvisning till arter utan snarare till livsmiljöer för arter för vilka ett 
område utsetts till ett särskilt skyddsområde eller ett särskilt bevarandeområde. 

Ändringsförslag 46
Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

I samband med definitionerna måste direktivet överensstämma med andra direktiv som 
antagits av Europaparlamentet. I detta fall se P6_TA(2007)0145 om KOM(2006)0168, 
antagen den 25.4.2007.

Ändringsförslag 47
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led b 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) juridisk person: varje rättssubjekt som 
har denna status enligt tillämplig nationell 
lagstiftning, med undantag av stater eller 

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

klassificeras som juridiska personer i en 
medlemsstat, med undantag av stater eller 
andra offentliga organ under utövning av 
offentliga maktbefogenheter samt 
offentliga internationella organisationer.

Or. hu

Motivering

De nationella lagarna i vissa medlemsstater kan göra det möjligt att etablera företag som 
bedriver ekonomisk verksamhet men som inte klassificeras som juridiska personer trots att de 
kan orsaka föroreningar.

Ändringsförslag 48
Neena Gill

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) skyddad livsmiljö: varje livsmiljö för en 
art för vilken ett område klassificerats som 
särskilt skyddsområde i enlighet med 
artikel 4.1 eller 4.2 i direktiv 79/409/EEG 
och varje livsmiljö för en art för vilken ett 
område utsetts till särskilt bevarandeområde 
i enlighet med artikel 4.4 i 
direktiv 92/43/EEG,

Or. en

Motivering

Det är viktigt att se till att de skyddade livsmiljöerna är de livsmiljöer som finns inom 
skyddsområdena, eftersom det är dessa områden som skyddas av gemenskapslagstiftningen 
och medlemsstaternas skyldigheter endast gäller för livsmiljöer inom dessa områden. 
Livsmiljöer utanför dessa skyddsområden skyddas enligt nationell lagstiftning.



PE404.474v01-00 16/30 AM\714137SV.doc

SV

Ändringsförslag 49
Francesco Enrico Speroni

Förslag till direktiv
Artikel 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna skall säkerställa att 
följande handlingar utgör brott när de 
begås uppsåtligen eller minst av grov
vårdslöshet:

Medlemsstaterna skall säkerställa att 
följande handlingar utgör brott när de 
begås uppsåtligen eller åtminstone på 
grund av allvarliga fel:

Or. it

Motivering

Begreppet ”vårdslöshet” är inte tillräckligt omfattande eftersom det, precis som begreppen 
”oförsiktighet” och ”oskicklighet”, faller under begreppet ”allvarliga fel”. 

Ändringsförslag 50
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Förslag till direktiv
Artikel 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna skall säkerställa att 
följande handlingar utgör brott när de 
begås uppsåtligen eller minst av grov 
vårdslöshet:

Medlemsstaterna skall säkerställa att 
följande handlingar utgör brott när de 
begås uppsåtligen eller minst av grov 
vårdslöshet, oberoende av den territoriella 
omfattningen av brottets konsekvenser:

Or. hu

Motivering

Lagstiftningen måste också tillämpas på gränsöverskridande föroreningar.
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Ändringsförslag 51
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. hu

Motivering

Farliga material som letar sig in i sprickbildningar och berggrunden utgör också ett hot mot 
miljön. Lagstiftaren är ansvarig för att säkerställa ett adekvat skydd för fridlysta djur.

Ändringsförslag 52
Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Att olagligen i luft, mark eller vatten 
bortskaffa, släppa ut eller införa en mängd 
material eller joniserande strålning som 
allvarligt skadar eller kan skada människor 
eller förorsakar eller kan förorsaka deras 
död.

Or. de

Motivering

Även i led a måste det röra sig om en olaglig handling, precis som i leden b, c, d, f, h och i. 
Även risken för skada måste straffbeläggas, liksom i artikel 3 b, c, d och f.
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Ändringsförslag 53
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. hu

Motivering

Farliga material som letar sig in i sprickbildningar och berggrunden utgör också ett hot mot 
miljön.

Ändringsförslag 54
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. hu
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Motivering

Att olagligt återvinna avfall, till exempel genom att förbränna avfall i energisyfte, kan också 
leda till att miljön tar skada. Dessutom kan farliga material som letar sig in i 
sprickbildningar och berggrunden utgöra ett hot mot miljön.

Ändringsförslag 55
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. hu

Motivering

Farliga material som letar sig in i sprickbildningar och berggrunden utgör också ett hot mot 
miljön.

Ändringsförslag 56
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Att olagligen framställa, behandla, 
lagra, använda, transportera, exportera eller 
importera kärnämnen eller andra farliga 
radioaktiva ämnen som medför eller kan 
medföra allvarlig skada för människor eller 

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

förorsaka deras död eller som väsentligt 
skadar eller kan skada luft-, mark-, berg-
eller vattenkvaliteten eller djur eller växter.

Or. hu

Motivering

Farliga material som letar sig in i sprickbildningar och berggrunden utgör också ett hot mot 
miljön.

Ändringsförslag 57
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Att olagligen inneha, samla in, skada, 
döda eller handla med fridlysta vilda djur 
eller växter, delar av sådana eller produkter 
som framställts av dem.

g) Att olagligen inneha, flytta från den 
naturliga livsmiljön, skada, döda eller 
handla med fridlysta vilda djur eller växter, 
delar av sådana eller produkter som 
framställts av dem.

Or. hu

Motivering

Det finns ett uppenbart behov av att definiera verksamheten med att flytta fridlysta djur från 
deras livsmiljöer.

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

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Att olagligen inneha, samla in, skada, 
döda eller handla med fridlysta vilda djur 
eller växter, delar av sådana eller produkter 

g) Att olagligen inneha, samla in, skada, 
förädla, döda eller handla med fridlysta 
vilda djur eller växter, delar av sådana eller 



AM\714137SV.doc 21/30 PE404.474v01-00

SV

som framställts av dem. produkter som framställts av dem.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag att ha med ordet ”olaglig” i definitionen av varje förtecknat brott 
medför rättssäkerhet. Föredragandens förslag att nämna ordet ”olaglig” i inledningen till 
artikel 3, stryka orden ”eller minst av grov vårdslöshet” och i artikel 3a införa en ny, 
”begränsad” kategori av handlingar som utgör brott begränsar direktivets räckvidd avsevärt. 
När det gäller denna särskilda artikel har kommissionens ordalydelse kompletterats.

Ändringsförslag 59
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Att olagligen väsentligt försämra en 
skyddad livsmiljö.

h) Att olagligen försämra eller förstöra en 
skyddad livsmiljö.

Or. hu

Motivering

All försämring eller förstöring av skyddade livsmiljöer måste omfattas av direktivet. 

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

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Att olagligen väsentligt försämra en 
skyddad livsmiljö.

h) Att olagligen väsentligt försämra en 
skyddad livsmiljö inom ett skyddsområde.

Or. en
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Motivering

Detta tillägg behövs för att skapa samstämdhet med den nya definitionen i ändringsförslaget 
till artikel 2 (led a b).

Ändringsförslag 61
Luis de Grandes Pascual

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Att olagligen väsentligt försämra en 
skyddad livsmiljö.

h) Att på något sätt väsentligt försämra en 
livsmiljö inom ett skyddsområde.

Or. es

Motivering

Den straffrättsliga kategori som föreslås är inte tillräckligt omfattande och skulle utesluta 
beteenden som orsakar eldsvådor, som inte bara utgör en risk för ett skyddat ekologiskt 
område utan faktiskt förstör det.

Ändringsförslag 62
Neena Gill

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Att olagligen väsentligt försämra en 
skyddad livsmiljö.

h) Varje beteende som väsentligt 
försämrar en livsmiljö inom ett 
skyddsområde.

Or. en

Motivering

För att säkra samstämdhet med angreppssättet i resten av denna artikel, där brottet 
definieras i termer av ett beteende som ger en viss följd, måste man införa en hänvisning till 
beteende i förhållande till livsmiljöer. Det behövs dock ingen mer detaljerad definition av 
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begreppet ”beteende”; om man gjorde detta kunde det skapa bristande samstämdhet med 
skälen 6a och 6b.

Ändringsförslag 63
Georgios Papastamkos

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Att olagligen väsentligt försämra en 
skyddad livsmiljö.

h) Att väsentligt försämra en skyddad 
livsmiljö utan förhandstillstånd från de 
berörda myndigheterna.

Or. el

Motivering

Juridisk omformulering, även för att betona att medlemsstaterna ansvarar för att upprätthålla 
och skydda skyddsområdena.

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

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Att olagligen handla med eller använda 
ozonnedbrytande ämnen.

i) Att olagligen handla med, framställa, 
marknadsföra, distribuera eller använda 
ozonnedbrytande ämnen.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag att ha med ordet ”olaglig” i definitionen av varje förtecknat brott 
medför rättssäkerhet. Föredragandens förslag att nämna ordet ”olaglig” i inledningen till 
artikel 3, stryka orden ”eller minst av grov vårdslöshet” och i artikel 3a införa en ny, 
”begränsad” kategori av handlingar som utgör brott begränsar direktivets räckvidd avsevärt. 
När det gäller denna särskilda artikel har kommissionens ordalydelse kompletterats.
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Ändringsförslag 65
Georgios Papastamkos

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) Att börja elda (mordbrand) i skog eller 
inom skogbevuxna områden eller områden 
som öronmärkts för skogsplantering eller 
skogsföryngring.

Or. el

Motivering

Mordbrand i skogar utgör ett brott när det gäller överträdelse av miljöskyddet, särskilt i 
fråga om olaglig avsevärd försämring av ett skyddsområde. Förstörelsen av skog i södra 
Europa genom mordbrandsangrepp understryker det mycket brådskande behovet av att 
förbättra det föreslagna direktivet och utvidga dess tillämpningsområde.

Ändringsförslag 66
Michl Ebner

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. it
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Ändringsförslag 67
Titus Corlăţean

Förslag till direktiv
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna skall säkerställa att 
medhjälp eller anstiftan till de handlingar 
som avses i artikel 3 utgör brott.

Medlemsstaterna skall säkerställa att 
anstiftan till, hjälp med och understöd vid
de handlingar som avses i artikel 3 utgör 
brott.

Or. en

Ändringsförslag 68
Georgios Papastamkos

Förslag till direktiv
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medhjälp och anstiftan Medhjälp 
Medlemsstaterna skall säkerställa att 
medhjälp eller anstiftan till de handlingar 
som avses i artikel 3 utgör brott.

Medlemsstaterna skall säkerställa att 
medhjälp till de uppsåtliga handlingar som 
avses i artikel 3 utgör brott.

Or. el

Motivering

1. ”Medhjälp” är en bred term som per definition omfattar bland annat betydelserna 
anstiftan och direkt eller enkel delaktighet.

2. Medhjälpen begränsas till uppsåtligt beteende.
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Ändringsförslag 69
Michl Ebner

Förslag till direktiv
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna skall säkerställa att 
medhjälp eller anstiftan till de handlingar 
som avses i artikel 3 utgör brott.

Medlemsstaterna skall säkerställa att 
medhjälp eller anstiftan till de handlingar 
som avses i artikel 3 anses som brott och 
ska säkerställa att underlåtelse att handla 
och/eller aktiv medverkan som medför 
och/eller kan medföra allvarliga 
miljöskador också utgör brott.

Or. it

Ändringsförslag 70
Michl Ebner

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska, för att effektivt 
skydda miljön och i enlighet med 
principerna om förebyggande och 
försiktighet, säkerställa att relevanta 
brottsinstrument som kan utgöra ett hot 
eller orsaka skada omfattas av verkliga 
försiktighetsåtgärder (beslagtagande av 
brottsinstrumentet).

Or. it
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Ändringsförslag 71
Titus Corlăţean

Förslag till direktiv
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
Försiktighetsåtgärder

Medlemsstaterna ska införa eller behålla 
verkliga försiktighetsåtgärder för att 
förebygga miljöbrott.

Or. en

Ändringsförslag 72
Francesco Enrico Speroni

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Motivering

Det är onödigt att gå in på detaljer.
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Ändringsförslag 73

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Med tanke på den ökade tyngd som parlamentet lägger på bättre lagstiftning och tillämpning 
av gemenskapslagstiftningen är det viktigt att den av kommissionen föreslagna skyldigheten 
att lägga fram jämförelsetabeller inte stryks.

Ändringsförslag 74
Tadeusz Zwiefka

Förslag till direktiv
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a 
Utbildnings- och informationsåtgärder

På nationell nivå är det nödvändigt att 
vidta lämpliga utbildnings- och 
informationsåtgärder i samband med 
miljöbrottslagstiftningen när det gäller 
enskilda länkar i den straffrättsliga 
ansvarskedjan, och att ansvarsfrågan vid 
miljöbrott införs i 
utbildningsprogrammen för åklagare och 
domare och i arbetet för de organisationer 
som är ansvariga för att utbilda 
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tjänstemän vid de allmänna domstolarna 
och de allmänna åklagarmyndigheterna. 

Or. pl

Ändringsförslag 75
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13a
Joniserande strålning

Med Euratomfördraget som rättslig grund 
har det antagits sekundärlagstiftning på 
områdena hälsa och säkerhet för att 
skydda befolkningen och miljön mot 
riskerna för verksamhet som inbegriper 
joniserande strålning. De skyldigheter 
som ålägger medlemsstaterna att införa 
straffrättsliga påföljder i enlighet med 
detta direktiv ska därför även omfatta 
olagligt beteende som innebär 
överträdelse av den lagstiftning som 
antagits i enlighet med Euratomfördraget.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Bilaga a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga B
Förteckning över de 
gemenskapsrättsakter vilkas överträdelse 
utgör brott i den mening som avses i 
artikel 2 a andra strecksatsen när det 
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gäller kärnenergiverksamhet:
– Rådets direktiv 2006/117/Euratom av 
den 20 november 2006 om övervakning 
och kontroll av transporter av radioaktivt 
avfall och använt kärnbränsle.
– Rådets direktiv 96/29/Euratom av den 
13 maj 1996 om fastställande av 
grundläggande säkerhetsnormer för 
skydd av arbetstagarnas och allmänhetens 
hälsa mot de faror som uppstår till följd 
av joniserande strålning.
– Rådets direktiv 2003/122/Euratom av 
den 22 december 2003 om kontroll av 
slutna radioaktiva strålkällor med hög 
radioaktivitet och herrelösa strålkällor.
– Rådets beslut 87/600/Euratom av den 
14 december 1987 om en 
gemenskapsordning för ett snabbt 
informationsutbyte i händelse av en 
nödsituation som medför risk för 
strålning.

Or. fr

Motivering

Kapitel III i Euratomfördraget är den rättsliga grunden för gemenskapsåtgärder på 
miljöskyddsområdet när det gäller kärnenergiverksamhet. Det är mycket viktigt att man 
anpassar texten genom att precisera att Euratomfördraget alltjämt ligger till grund för 
kärnenergifrågorna. När det gäller kärnenergiverksamhet måste därför alla överträdelser av 
gemenskapslagstiftning som antagits på grundval av fördraget betraktas som olagliga.
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