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Módosítás 1
Hartmut Nassauer
A 30. és 31. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Irányelvre irányuló javaslat
(6 a) preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 2
Hartmut Nassauer
A 32. és 33. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Irányelvre irányuló javaslat
6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en
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Módosítás 3
Hartmut Nassauer
Kompromisszumos módosítás

Irányelvre irányuló javaslat
(12 a) preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Amennyiben egy idő elteltével a 
tevékenység folytatása következtében 
környezeti károk keletkeznek, amely ezért 
ezen irányelv szerint bűnügyi 
felelősséggel jár, azt, hogy az károkozó 
szándékosan vagy gondatlanságból 
cselekedett, arra az időre vonatkozóan kell 
megállapítani, amikor tudomására jutott 
vagy tudomására kellett volna jutnia a 
bűncselekmény elkövetésének ténye, és 
nem arra az időre vonatkozóan, amikor 
tevékenységét  megkezdte. Ezzel 
kapcsolatban figyelembe kell venni, hogy 
egy engedély előzetes kiadása ilyen 
körülmények között nem számít megfelelő 
védekezési alapnak.

Or. en

Módosítás 4
Hartmut Nassauer
A 4. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás.

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) „jogellenes”: egy, a mellékletben 
felsorolt, közösségi jog nemzeti jogba 
történő átültetését célzó közösségi jogi 
aktus, jogszabály, közigazgatási rendelet 
vagy tagállami illetékes hatóság által 
hozott határozat megsértése.

Or. en
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Módosítás 5
Hartmut Nassauer
A 5., a 42. és a 43. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – aa pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) „védett vadon élő állat- és 
növényfajok”:
i) a 3. cikk g) pontjában említett 
bűncselekmények, amelyek a következő 
helyen szerepelnek:
– a vadon élő állatok és növények 
védelméről szóló, 1992. május 21-i 
92/43/EGK tanácsi irányelv1 IV. 
melléklete;
– a vadon élő madarak védelméről szóló, 
1979. április 2-i 79/409/EGK tanácsi 
irányelv2 4. cikkének (2) bekezdésében 
említett 1. melléklete; és
ii) a 3. cikk ga) pontjában említett 
kereskedelmi vonatkozású 
bűncselekmények, amelyek a következő 
helyeken szerepelnek:
- a vadon élő állat- és növényfajok 
számára kereskedelmük szabályozása által 
biztosított védelemről szóló, 1996. 
december 9-i 338/97/EK rendelet A. vagy 
B. melléklete3;
__________________________________ 1 HL L 
206., 1992.7.22., 7. o. A legutóbb a 2006/105/EK 
irányelvvel (HL L 363., 2006.12.20., 368. o.) 
módosított irányelv.
2 HL L 103., 1979.25.4., 1. o. A legutóbb a 
2006/105/EK irányelvvel (HL L 363., 2006.12.20., 
368. o.) módosított irányelv.
3 HL L 61., 1997.3.3., 1. o. A legutóbb a 
1332/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 215., 
2005.8.19., 1. o.) módosított rendelet.

Or. en
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Módosítás 6
Hartmut Nassauer
A 6., 44., 45. és 48. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – ab pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 7
Hartmut Nassauer
A 8. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás.

Irányelvre irányuló javaslat
3. cikk - bevezető szöveg

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok biztosítják, hogy a következő 
magatartás bűncselekménynek minősüljön, 
amennyiben az jogellenes, és szándékosan 
vagy legalább súlyos gondatlanságból 
követik el:

Or. en
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Módosítás 8
Hartmut Nassauer
A 9. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás.

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 9
Hartmut Nassauer
A 15., 16. és 58. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

g) a növény- és állatvilág védett 
példányainak vagy azok részeinek vagy 
abból származó növényeknek vagy 
állatoknak a birtoklása, elvitele, károsítása,
feldolgozása vagy megölése, illetve ezen 
fajok megölése vagy elpusztítása, kivéve 
ha a cselekmény az érintett fajok 
elhanyagolható mennyiségét érinti, és 
elhanyagolható hatással jár a faj 
védettségi helyzetére nézve;

Or. en
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Módosítás 10
Hartmut Nassauer
A 15., 16. és 58. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Irányelvre irányuló javaslat
3. cikk - ga) pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) vadon élő, védett állat- és növényfajok 
példányaival vagy azok részeivel vagy 
származékaival való kereskedelem, kivéve 
ha a cselekmény az érintett fajok 
elhanyagolható mennyiségét érinti, és 
elhanyagolható hatással jár a faj 
védettségi helyzetére nézve,

Or. en

Módosítás 11
Hartmut Nassauer
A 14. (ENVI), 17., 59., 60., 61., 62., 63. és 65. módosítás helyébe lépő megegyezéses 
módosítás

Irányelvre irányuló javaslat
3. cikk - ha) pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) a védett területen található élőhely 
jelentős, építési munkák, kőzetkitermelés, 
erdőirtás, fakivágási és -ültetési munkák 
és gyújtogatás, illetve hasonló súlyos 
cselekmény révén megvalósuló rongálása;

Or. en
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Módosítás 12
Hartmut Nassauer
A 5., 18. és 64. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) ózonkárosító anyagok jogellenes 
kereskedelme vagy használata.

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

Or. en

Módosítás 13
Hartmut Nassauer
A 19. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás.

Irányelvre irányuló javaslat
3a. cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
Súlyos gondatlanságból elkövetett 

bűncselekmények
A tagállamok biztosítják, hogy a 3. cikk 
b)–f) pontjában, valamint h) és i) 
pontjában felsorolt cselekmények, 
amennyiben ezeket súlyos 
gondatlanságból követik el, 
bűncselekménynek minősüljenek.

Or. en
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Módosítás 14
Hartmut Nassauer
Kompromisszumos módosítás

Irányelvre irányuló javaslat
8 a. cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk
Új jogszabályok elfogadása

Ha környezetvédelmi ügyekkel 
kapcsolatos új jogszabály elfogadásakor, 
amennyiben szükséges, az új 
jogszabálynak rendelkeznie kell e rendelet 
mellékeltének módosításáról.

Or. en

Módosítás 15
Hartmut Nassauer
A 27. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás.

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Melléklet

AZOKNAK A KÖZÖSSÉGI 
JOGSZABÁLYOKNAK A 

FELSOROLÁSA, AMELYEKNEK A 
MEGSÉRTÉSE AZ EZEN IRÁNYELV 2. 

CIKKE A) PONTJÁNAK 
ÉRTELMÉBEN VETT JOGELLENES 

MAGATARTÁST KÉPEZ
- A Tanács irányelve (1970. március 20.) 
a gépjárművek külső gyújtású 
motorjainak kipufogógázai által okozott 
levegőszennyezés elleni intézkedésekre 
vonatkozó tagállami jogszabályok 
közelítéséről (2013. január 2-án hatályon 
kívül helyezi az Európai Parlament és a 
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Tanács 715/2007/EK sz. rendelete),
- A Tanács irányelve (1972. augusztus 2.) 
a járművekben használt dízelmotorok 
szennyezőanyag-kibocsátása elleni 
intézkedésekre vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről (2013. január 
2-án hatályon kívül helyezi a 
715/2007/EK sz. rendelet);
- A Tanács 75/439/EGK irányelve (1975. 
június 16.) a hulladékolajok 
ártalmatlanításáról;
- A Tanács irányelve (1976. július 27.) az 
egyes veszélyes anyagok és készítmények 
forgalomba hozatalának és 
felhasználásának korlátozásaira 
vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítéséről 
(2009. június 1-től hatályon kívül helyezi 
és helyébe lép a REACH rendelet (az 
Európai Parlament és a Tanács 
1907/2006/EK sz. rendelete));
- A Tanács irányelve (1977. június 28.) a 
kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti 
traktorokban használt dízelmotorok 
szennyezőanyag-kibocsátása elleni 
intézkedésekre vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről; 
- A Tanács irányelve (1978. február 20.) a 
titán-dioxid-iparból származó 
hulladékról;
- A Tanács 79/117/EGK irányelve (1978. 
december 21.) a meghatározott 
hatóanyagokat tartalmazó növényvédő 
szerek forgalomba hozatalának és 
használatának tilalmáról;
- A Tanács irányelve (1979. április 2.) a 
vadon élő madarak védelméről;
- A Tanács 348/81/EGK rendelete 
(1981. január 20.) a bálnákból és egyéb 
cetekből származó termékek 
behozatalának közös szabályairól;
- A Tanács K irányelve 
(1982. március 22.) a 
klóralkálielektrolízis-iparágból származó 
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higanykibocsátásokra vonatkozó 
határértékekről és minőségi 
célkitűzésekről (a hatályon kívül 
helyezésre már született javaslat);
- A Tanács irányelve (1983. szeptember 
26.) a kadmiumkibocsátásokra vonatkozó 
határértékekről és minőségi 
célkitűzésekről (a hatályon kívül 
helyezésre már született javaslat);
- A Tanács irányelve (1984. március 8.) a 
klóralkálielektrolízis-iparágon kívüli 
ágazatokból származó 
higanykibocsátásokra vonatkozó 
határértékekről és minőségi 
célkitűzésekről (a hatályon kívül 
helyezésre már született javaslat);
- A Tanács irányelve (1984. október 9.) a 
hexaklór-ciklohexán-kibocsátásokra 
vonatkozó határértékekről és minőségi 
célkitűzésekről (a hatályon kívül 
helyezésre már született javaslat);
- A Tanács irányelve (1986. június 12.) a 
szennyvíziszap mezőgazdasági 
felhasználása során a környezet és 
különösen a talaj védelméről; 
- A Tanács irányelve (1986. június 12.) a 
76/464/EGK irányelv mellékletének I. 
listájában szereplő egyes veszélyes 
anyagok kibocsátására vonatkozó 
határértékekről és minőségi 
célkitűzésekről (a hatályon kívül 
helyezésre már született javaslat);
- A Tanács 90/219/EGK irányelve (1990. 
április 23.) a géntechnológiával 
módosított mikroorganizmusok zárt 
rendszerben történő felhasználásáról;
- A Tanács 91/271/EK irányelve (1991. 
május 21.) a települési szennyvíz 
kezeléséről;
- A Tanács 91/414/EGK irányelve (1991. 
július 15.) a növényvédő szerek 
forgalomba hozataláról
- A Tanács 91/689/EGK irányelve(1991. 
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december 12.) a veszélyes hulladékokról;
- A Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. 
május 21.) a természetes élőhelyek, 
valamint a vadon élő állatok és növények 
védelméről;
- A Tanács 92/112/EGK irányelve 
(1992. december 15.) a titán-dioxid-ipar 
hulladékai által okozott szennyezés 
csökkentésére és lehetséges 
megszüntetésére kidolgozott programok 
közelítését szolgáló eljárásokról;
- Az Európai Parlament és a Tanács 
94/63/EK irányelve (1994. december 20.) 
az illékony szerves vegyületeknek (VOC) a 
benzin tárolásából és tárolótelepekről 
töltőállomások részére történő 
elosztásából származó kibocsátása 
csökkentéséről; 
- A Tanács 96/59/EK irányelve (1996. 
szeptember 16.) a poliklórozott bifenilek 
és a poliklórozott terfenilek (PCB/PCT) 
ártalmatlanításáról;
- A Tanács 96/82/EK irányelve 
(1996. december 9.) a veszélyes 
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek 
veszélyeinek ellenőrzéséről;
- Az Európai Parlament és a Tanács 
97/68/EK irányelve (1997. december 16.) 
a nem közúti mozgó gépekbe és 
berendezésekbe szánt belső égésű motorok 
gáz- és szilárd halmazállapotú 
szennyezőanyag-kibocsátása elleni 
intézkedésekre vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről;
- A Tanács 338/97/EK rendelete 
(1996. december 9.) a vadon élő állat- és 
növényfajok számára kereskedelmük 
szabályozása által biztosított védelemről;
- Az Európai Parlament és a Tanács 
98/8/EK irányelve (1998. február 16.) a 
biocid termékek forgalomba hozataláról;
- Az Európai Parlament és a Tanács 
98/70/EK irányelve (1998. október 13.) a 
benzin és a dízelüzemanyagok 
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minőségéről, valamint a 93/12/EGK 
tanácsi irányelv módosításáról;
- A Tanács 1999/13/EK irányelve 
(1999. március 11.) a szerves oldószerek 
egyes tevékenységeknél és 
berendezésekben történő felhasználása 
során keletkező illékony szerves 
vegyületek kibocsátásának korlátozásáról;
- A Tanács 1999/31/EK irányelve 
(1999. április 26.) a hulladéklerakókról;
- A Tanács 1999/32/EK irányelve 
(1999. április 26.) az egyes folyékony 
tüzelőanyagok kéntartalmának 
csökkentéséről, valamint a 93/12/EGK 
irányelv módosításáról;
- Az Európai Parlament és a Tanács 
2000/53/EK irányelve (2000. szeptember 
18.) az elhasználódott járművekről
- Az Európai Parlament és a Tanács 
2000/59/EK irányelve (2000. november 
27.) a hajókon keletkező hulladék és a 
rakománymaradványok fogadására 
alkalmas kikötői létesítményekről;
- Az Európai Parlament és a Tanács 
2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) 
a vízpolitika terén a közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról;
- Az Európai Parlament és a Tanács 
2000/76/EK irányelve (2000. december 4.) 
a hulladékok égetéséről;
- Az Európai Parlament és a Tanács 
2037/2000/EK rendelete (2000. június 29.) 
az ózonréteget lebontó anyagokról;
- Az Európai Parlament és a Tanács 
2001/18/EK irányelve (2001. március 12.) 
a géntechnológiával módosított 
szervezetek környezetbe történő szándékos 
kibocsátásáról és a 90/220/EGK tanácsi 
irányelv hatályon kívül helyezéséről;
- Az Európai Parlament és a Tanács 
2001/80/EK irányelve (2001. október 23.) 
a nagy tüzelőberendezésekből származó 
egyes szennyező anyagok levegőbe történő 
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kibocsátásának korlátozásáról;
- Az Európai Parlament és a Tanács 
2002/96/EK irányelve (2003. január 27.) 
az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékairól
- Az Európai Parlament és a Tanács 
850/2004/EK rendelete (2004. április 29.) 
a környezetben tartósan megmaradó 
szerves szennyező anyagokról és a 
79/117/EGK irányelv módosításáról;
- Az Európai Parlament és a Tanács 
2005/55/EK irányelve (2005. szeptember 
28.) a járművek hajtására használt 
kompressziós gyújtású motorok gáz-
halmazállapotú szennyezőanyag- és 
légszennyezőrészecske-kibocsátása, 
valamint a járművek hajtására használt, 
földgáz- vagy PB-gázüzemű külső 
gyújtású motorok gáz-halmazállapotú 
szennyezőanyag-kibocsátása elleni 
intézkedésekre vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről ;
- A Bizottság 2005/78/EK irányelve ( 
2005. november 14. ) a járművek 
hajtására használt sűrítéses gyújtású 
motorok gáz-halmazállapotú 
szennyezőanyag- és 
légszennyezőrészecske-kibocsátása, 
valamint a járművek hajtására használt, 
földgáz- vagy PB-gázüzemű külső 
gyújtású motorok gáz-halmazállapotú 
szennyezőanyag-kibocsátása elleni 
intézkedésekre vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló 
2005/55/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv alkalmazásáról és annak I., II., 
III., IV. és VI. mellékletének 
módosításáról;
- Az Európai Parlament és a Tanács 
2006/11/EK irányelve (2006. február 15.) 
a Közösség vízi környezetébe bocsátott 
egyes veszélyes anyagok által okozott 
szennyezésről;
- Az Európai Parlament és a Tanács 
2006/12/EK irányelve (2006. április 5.) a 
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hulladékokról;
- Az Európai Parlament és a Tanács 
2006/21/EK irányelve (2006. március 15.) 
az ásványinyersanyag-kitermelő iparban 
keletkező hulladék kezeléséről és a 
2004/35/EK irányelv módosításáról;
- Az Európai Parlament és Tanács 
2006/32/EK irányelve (2006. április 5.) az 
energia-végfelhasználás hatékonyságáról 
és az energetikai szolgáltatásokról, 
valamint a 93/76/EGK tanácsi irányelv 
hatályon kívül helyezéséről;
- Az Európai Parlament és a Tanács 
2006/66/EK irányelve (2006. szeptember 
6.) az elemekről és akkumulátorokról, 
valamint a hulladékelemekről és-
akkumulátorokról, továbbá a 91/157/EGK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről;
- Az Európai Parlament és a Tanács 
2006/118/EK irányelve (2006. 
december 12.) a felszín alatti vizek 
szennyezés és állapotromlás elleni 
védelméről;
- Az Európai Parlament és a Tanács 
1013/2006/EK rendelete (2006. június 14.) 
a hulladékszállításról;
- Az Európai Parlament és a Tanács 
715/2007/EK rendelete (2007. június 20.) 
a könnyű személygépjárművek és 
haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) 
kibocsátás tekintetében történő 
típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és-
karbantartási információk elérhetőségéről 
(2013. január 2-án hatályon kívül helyezi 
a 70/220/EKG irányelv);
- A Bizottság 1418/2007/EK rendelete 
(2007. november 29.) az 1013/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet III. 
vagy IIIA. mellékletében felsorolt egyes 
hulladékoknak a hulladékok határokat 
átlépő szállításának felügyeletéről szóló 
OECD-határozat hatálya alá nem tartozó 
egyes országokba történő hasznosítási 
célú kiviteléről.
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