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Pozměňovací návrh 1
Hartmut Nassauer
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 30 a 31

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Právní předpisy uvedené v příloze 
této směrnice obsahují ustanovení, která 
by měla být předmětem opatření 
souvisejících s trestním právem, aby se 
zajistilo, že pravidla o ochraně životního 
prostředí budou plně účinná. 

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Hartmut Nassauer
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 32 a 33

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6b) Povinnosti stanovené touto směrnicí 
se týkají pouze ustanovení právních 
předpisů uvedených v příloze této 
směrnice, z nichž pro členské státy vyplývá 
povinnost stanovit při provádění těchto 
právních předpisů určitý zákaz.

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Hartmut Nassauer
Kompromisní pozměňovací návrh

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Prokáže-li se po nějaké době, že 
pokračující činnost působí škody na 
životním prostředí, které mohou následně 
vést ke vzniku trestní odpovědnosti podle 
této směrnice, otázka, zda pachatel, který 
škodu způsobil, jednal úmyslně nebo z 
nedbalosti, by měla být rozhodnuta z 
hlediska toho, kdy si pachatel uvědomil 
nebo měl uvědomit skutečnosti, které jsou 
podstatou trestného činu, nikoli toho, kdy 
pachatel svou činnost zahájil. V této 
souvislosti je třeba mít na paměti, že 
předchozí udělení povolení, licence nebo 
oprávnění by nemělo za těchto okolností 
představovat ospravedlnění.

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Hartmut Nassauer
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „protiprávním“ se rozumí porušující 
právní předpisy Společenství nebo zákon, 
správní předpis či nařízení příslušného 
orgánu členského státu vydané za účelem
ochrany životního prostředí.

a) „protiprávním“ se rozumí porušující 
právní akt  Společenství uvedený v příloze 
této směrnice nebo zákon, správní předpis 
či nařízení příslušného orgánu členského 
státu vydané za účelem provádění 
právních předpisů Společenství.

Or. en
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Pozměňovací návrh 5
Hartmut Nassauer
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 5, 42 a 43

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) „chráněnými druhy volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin“ se 
rozumí:
i) v případě trestných činů podle čl. 3 
písm. g) druhy, jejichž seznam je uveden:
– v příloze IV směrnice Rady 92/43/EHS 
ze dne 21. května 1992 o ochraně 
přírodních stanovišť, volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin1;
– v příloze I, na niž se odkazuje v čl. 4 
odst. 2 směrnice Rady 79/409/EHS ze dne 
2. dubna 1979 o ochraně volně žijících 
ptáků2; 
ii) v případě trestných činů v souvislosti 
s obchodem podle čl. 3 písm. ga), druhy 
uvedené:
– v příloze A nebo B nařízení Rady ES 
č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 
o ochraně druhů volně žijících živočichů 
a planě rostoucích rostlin regulováním 
obchodu s nimi3;
1 Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s.7. Směrnice 
naposledy pozměněná směrnicí 2006/105/ES (Úř. 
věst. L 363, 20.12.2006. s. 368).

2 Úř. věst. L 103, 25.4.1979, s. 1. Směrnice 
naposledy pozměněná směrnicí 2006/105/ES (Úř. 
věst. L 363, 20.12.2006, s. 368).

3 Úř. věst. L 61, 3.3.1997, s. 1. Nařízení naposledy 
pozměněné nařízením (ES) č. 1332/2005 (Úř. věst. 
L 215, 19.8.2005, s. 1).

Or. en
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Pozměňovací návrh 6
Hartmut Nassauer
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 6, 44, 45 a 48

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) „stanovištěm v rámci chráněné 
lokality“ se rozumí jakékoli stanoviště 
druhů, pro které je určitá oblast označena 
jako oblast zvláštní ochrany v souladu 
s čl. 4 odst. 1 nebo 2 směrnice 
79/409/EHS, či jakékoli přírodní 
stanoviště nebo stanoviště druhů, pro 
které je určitá lokalita označena jako 
zvláštní oblast ochrany v souladu s čl. 4 
odst. 4 směrnice 92/43/EHS.

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Hartmut Nassauer
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Článek 3 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby následující 
jednání představovalo trestný čin, pokud je 
spácháno úmyslně nebo přinejmenším 
z hrubé nedbalosti:

Členské státy zajistí, aby následující 
jednání představovalo trestný čin, pokud je
protiprávní a je spácháno úmyslně nebo 
přinejmenším z hrubé nedbalosti:

Or. en
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Pozměňovací návrh 8
Hartmut Nassauer
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vypouštění, emise nebo uvolňování 
množství materiálu nebo ionizujícího 
záření do ovzduší, půdy nebo vody, které 
způsobují smrt nebo vážná poškození 
zdraví osob;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Hartmut Nassauer
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 15, 16 a 58

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) protiprávní držení, odchyt, poškozování
a usmrcování chráněných volně žijících 
druhů živočichů a planě rostoucích rostlin 
nebo obchodování s nimi či s jejich částmi
nebo odvozeninami;

g) držení, odchyt, poškozování, 
zpracovávání nebo usmrcování chráněných 
volně žijících druhů živočichů a planě 
rostoucích rostlin či jejich částí nebo
odvozenin a usmrcování nebo ničení 
takových druhů, kromě případů, kdy se 
toto jednání týká zanedbatelného množství 
těchto druhů a má zanedbatelný dopad na 
stav jejich ochrany;

Or. en
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Pozměňovací návrh 10
Hartmut Nassauer
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 15, 16 a 58

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) obchodování s chráněnými druhy 
volně žijících živočichů a planě rostoucích 
rostlin nebo s jejich částmi nebo 
odvozeninami, kromě případů, kdy se toto 
jednání týká zanedbatelného množství 
těchto druhů a má zanedbatelný dopad na 
stav jejich ochrany;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Hartmut Nassauer
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 14 (ENVI), 17, 59, 60, 
61, 62, 63 a 65

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) významné poškozování stanoviště v 
rámci chráněné lokality stavebními 
pracemi, odstraňováním kamenů, 
odlesňováním, klučením a výsadbou či 
žhářstvím nebo podobnými závažnými 
zásahy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 12
Hartmut Nassauer
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 5, 18 a 64

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) protiprávní obchod s látkami 
poškozujícími ozonovou vrstvu či jejich 
používání.

i) obchod s látkami poškozujícími 
ozonovou vrstvu či jejich výroba, uvádění 
na trh, distribuce nebo používání.

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Hartmut Nassauer
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Trestné činy spáchané z hrubé nedbalosti 
Členské státy zajistí, že druhy jednání 
uvedené v čl. 3 písm. a) až f) a písm. h) a 
i), k nimž dojde z hrubé nedbalosti, budou 
představovat trestný čin.

Or. en
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Pozměňovací návrh 14
Hartmut Nassauer
Kompromisní pozměňovací návrh

Návrh směrnice
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a
Přijímání nových právních předpisů

Při každém přijímání následných 
právních předpisů v oblasti životního 
prostředí Komise případně stanoví, že je 
třeba změnit přílohu této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Hartmut Nassauer
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Příloha (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
SPOLEČENSTVÍ, JEJICHŽ PORUŠENÍ 

PŘEDSTAVUJE PROTIPRÁVNÍ 
JEDNÁNÍ VE SMYSLU ČL. 2 PÍSM. a) 

TÉTO SMĚRNICE
– směrnice Rady 70/220/EHS ze dne 
20. března 1970 o sbližování právních 
předpisů členských států týkajících se 
opatření proti znečišťování ovzduší plyny 
zážehových motorů motorových vozidel 
(od  2. ledna 2013 bude zrušena 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 715/2007);
– směrnice Rady 72/306/EHS ze dne 
2. srpna 1972 o sbližování právních 
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předpisů členských států týkajících se 
opatření proti emisím znečišťujících látek 
ze vznětových motorů vozidel (od 2. ledna 
2013 bude zrušena nařízením (ES) 
č. 715/2007);
– směrnice Rady 75/439/EHS ze dne 
16. června 1975 o nakládání s odpadními 
oleji;
– směrnice Rady 76/769/EHS ze dne 
27. července 1976 o sbližování právních 
a správních předpisů členských států 
týkajících se omezení uvádění na trh 
a používání některých nebezpečných látek 
a přípravků (s účinností od 1. června 2009 
bude zrušena a nahrazena nařízením 
REACH (nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006));
– směrnice Rady 77/537/EHS ze dne 28. 
června 1977 o sbližování právních 
předpisů členských států týkajících se 
opatření proti emisím znečisťujících látek 
ze vznětových motorů používaných v 
kolových zemědělských a lesnických 
traktorech; 
– směrnice Rady78/176/EHS ze dne 
20. února 1978 o odpadech z průmyslu 
oxidu titaničitého;
– směrnice Rady 79/117 ze dne 
21. prosince 1978, kterou se zakazuje 
uvádění na trh a používání přípravků na 
ochranu rostlin obsahujících určité 
účinné látky;
– směrnice Rady 79/409/EHS ze dne 
2. dubna 1979 o ochraně volně žijících 
ptáků;
– nařízení (EHS) č. 348/81 ze dne 
20. ledna 1981 o společných pravidlech 
pro dovoz produktů z velryb a ostatních 
kytovců;
– směrnice Rady 82/176/EHS ze dne 
22. března 1982 o mezních hodnotách 
a jakostních cílech pro vypouštění rtuti 
z průmyslu elektrolýzy alkalických 
chloridů (navržena ke zrušení);
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– směrnice Rady 83/513/EHS ze dne 
26. září 1983 o mezních hodnotách a 
jakostních cílech pro vypouštění kadmia 
(navržena ke zrušení);
– směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 
8. března 1984 o mezních hodnotách a 
jakostních cílech pro vypouštění rtuti z 
jiných průmyslových oborů, než je 
elektrolýza alkalických chloridů 
(navržena ke zrušení);
– směrnice Rady 84/491/EHS ze dne 
9. října 1984 o mezních hodnotách a 
jakostních cílech pro vypouštění 
hexachlorcyklohexanu (navržena ke 
zrušení);
– směrnice Rady 86/278/EHS ze dne 
12. června 1986 o ochraně životního 
prostředí a zejména půdy při používání 
kalů z čistíren odpadních vod v 
zemědělství; 
– směrnice Rady 86/280/EHS ze dne 
12. června 1986 o mezních hodnotách 
a jakostních cílech pro vypouštění 
některých nebezpečných látek uvedených 
v seznamu I přílohy směrnice 76/464/EHS 
(navržena ke zrušení);
– směrnice Rady 90/219/EHS ze dne 
23. dubna 1990 o uzavřeném nakládání s 
geneticky modifikovanými 
mikroorganismy;
– směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 
21. května 1991 o čištění městských 
odpadních vod;
– směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 
15. července 1991 o uvádění přípravků na 
ochranu rostlin na trh;
– směrnice Rady 91/689/EHS ze dne 
12. prosince 1991 o nebezpečných 
odpadech;
– směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 
21. května 1992 o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin;
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– směrnice Rady 92/112/EHS ze dne 
15. prosince 1992 o postupech 
harmonizace programů snižování 
a úplného vyloučení znečišťování odpady 
z průmyslu oxidu titaničitého;
– směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 94/63/ES ze dne 20. prosince 1994 o 
omezování emisí těkavých organických 
sloučenin (VOC) vznikajících při 
skladování benzinu a při jeho distribuci 
od terminálů k čerpacím stanicím; 
– směrnice Rady 96/59/ES ze dne 16. září 
1996, o odstraňování polychlorovaných 
bifenylů a polychlorovaných terfenylů 
(PCB/PCT);
– směrnice Rady 96/82/ES ze dne 
9. prosince 1996 o kontrole nebezpečí 
závažných havárií s přítomností 
nebezpečných látek;
– směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 97/68/ES ze dne 16. prosince 1997 
o sbližování právních předpisů členských 
států týkajících se opatření proti emisím 
plynných znečišťujících látek a 
znečišťujících částic ze spalovacích 
motorů určených pro nesilniční pojízdné 
stroje, ve znění pozdějších předpisů;
– nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 
9. prosince 1996 o ochraně druhů volně 
žijících živočichů a planě rostoucích 
rostlin regulováním obchodu s nimi;
– směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 
o uvádění biocidních přípravků na trh;
– směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 98/70/ES ze dne 13. října 1998 
o jakosti benzinu a motorové nafty a 
o změně směrnice Rady 93/12/EHS;
– směrnice Rady 1999/13/ES ze dne 11. 
března 1999 o omezování emisí těkavých 
organických sloučenin vznikajících při 
používání organických rozpouštědel při 
některých činnostech a v některých 
zařízeních;
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– směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 
26. dubna 1999 o skládkách odpadů;
– směrnice Rady 1999/32/ES ze dne 26. 
dubna 1999 o snižování obsahu síry 
v některých kapalných palivech a o změně 
směrnice 93/12/EHS;
– směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 
o vozidlech s ukončenou životností;
– směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2000/59/ES ze dne 27. listopadu 
2000 o přístavních zařízeních pro příjem 
lodního odpadu a zbytků lodního 
nákladu;
– směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, 
kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti vodní politiky;
– směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2000/76/ES ze dne 
4. prosince 2000 o spalování odpadů;
– nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 2037/2000 ze dne 29. června 2000 
o látkách, které poškozují ozonovou 
vrstvu;
– směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2001/18/ES ze dne 12. března 2001 
o záměrném uvolňování geneticky 
modifikovaných organismů do životního 
prostředí a o zrušení směrnice Rady 
90/220/EHS;
– směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2001/80/ES ze dne 23. října 2001 
o omezení emisí některých znečišťujících 
látek do ovzduší z velkých spalovacích 
zařízení;
– směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003 
o odpadních elektrických a elektronických 
zařízeních (OEEZ);
– nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 
o perzistentních organických 
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znečišťujících látkách a o změně 
směrnice 79/117/EHS;
– směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2005/55/ES ze dne 28. září 2005 o 
sbližování právních předpisů členských 
států týkajících se opatření proti emisím 
plynných znečišťujících látek a 
znečišťujících částic ze vznětových 
motorů vozidel a emisím plynných 
znečišťujících látek ze zážehových motorů 
vozidel poháněných zemním plynem nebo 
zkapalněným ropným plynem;
– směrnice Komise 2005/78/ES ze dne 14. 
listopadu 2005, kterou se provádí 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2005/55/ES o sbližování právních 
předpisů členských států týkajících se 
opatření proti emisím plynných 
znečišťujících látek a znečišťujících 
částic ze vznětových motorů vozidel a 
emisím plynných znečišťujících látek ze 
zážehových motorů vozidel poháněných 
zemním plynem nebo zkapalněným 
ropným plynem a mění přílohy I, II, III, 
IV a VI uvedené směrnice;
– směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2006/11/ES ze dne 15. února 2006 
o znečišťování některými nebezpečnými 
látkami vypouštěnými do vodního 
prostředí Společenství;
– směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2006/12/ES ze dne 5. dubna 2006 
o odpadech;
– směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2006/21/ES ze dne 15. března 2006 
o nakládání s odpady z těžebního 
průmyslu a o změně směrnice 
2004/35/ES;
– směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2006/32/ES ze dne 5. dubna 2006 
o energetické účinnosti u konečného 
uživatele a o energetických službách 
a o zrušení směrnice Rady 93/76/EHS;
– směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2006/66/ES ze dne 6. září 2006 o 
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bateriích a akumulátorech a odpadních 
bateriích a akumulátorech a o zrušení 
směrnice 91/157/EHS;
– směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2006/118/ES ze dne 12. prosince 
2006 o ochraně podzemních vod před 
znečištěním a zhoršováním stavu;
– nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 
o přepravě odpadů;
– nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o 
schvalování typu motorových vozidel 
s ohledem na emise z lehkých osobních a 
užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a o 
přístupu k informacím o opravách a 
údržbě vozidla (s účinností od 2. ledna 
2013 nahradí směrnici 70/220/EHS);
– nařízení Komise (ES) č. 1418/2007 ze 
dne 29. listopadu 2007 o vývozu některých 
odpadů určených k využití, uvedených v 
příloze III nebo IIIA nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006, do 
některých zemí, na které se nevztahuje 
rozhodnutí OECD o kontrole pohybů 
odpadů přes hranice.
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