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Amendement 1
Hartmut Nassauer
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 30 en 31

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De in de bijlagen bij deze richtlijn 
genoemde wetgeving bevat bepalingen die 
gekoppeld moeten zijn aan strafrechtelijke 
maatregelen om te bewerkstelligen dat de 
regels inzake milieubescherming 
maximaal doeltreffend zijn.

Or. en

Amendement 2
Hartmut Nassauer
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 32 en 33

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 ter) De verplichtingen uit hoofde van 
deze richtlijn hebben alleen betrekking op 
de wetgevingsbepalingen in de bijlagen bij 
de richtlijn die inhouden dat de lidstaten 
bij de uitvoering van die wetgeving in 
verbodsmaatregelen voorzien.

Or. en
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Amendement 3
Hartmut Nassauer
Compromisamendement

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Wanneer blijkt dat een 
voortdurende activiteit na een bepaalde 
periode tot milieuschade leidt, die op zijn 
beurt aanleiding kan geven tot 
strafrechtelijke aansprakelijkheid uit 
hoofde van deze richtlijn, moet de vraag 
of de veroorzaker van de schade 
opzettelijk of nalatig heeft gehandeld, met 
betrekking tot het tijdstip worden 
behandeld waarop de veroorzaker van de 
schade wist van de feiten van het delict, of 
deze had moeten weten, en niet met 
betrekking tot het tijdstip waarop de 
veroorzaker van de schade met zijn 
activiteiten begon. Er moet in dit verband 
op worden gelet dat een eerdere verlening 
van een vergunning, licensie of concessie 
onder dergelijke omstandigheden geen 
rechtvaardiging vormt.

Or. en

Amendement 4
Hartmut Nassauer
Compromisamendement ter vervanging van amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) "wederrechtelijk": in strijd met het in de 
bijlage vermelde Gemeenschapsrecht of 
met een wettelijke bepaling, een 
bestuursrechtelijk voorschrift of een besluit 
van een bevoegde autoriteit van een 
lidstaat, ter uitvoering van dat 
Gemeenschapsrecht.

Or. en
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Amendement 5
Hartmut Nassauer
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 5, 42 en 43

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) "beschermde in het wild levende 
dier- en plantensoorten":
(i) met betrekking tot het delict conform 
artikel 3, letter g, de soorten die vermeld 
worden in:
- bijlage IV bij Richtlijn 92/43/EEG van 
de Raad van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke 
habitats en de wilde flora en fauna1;
- bijlage 1 bij Richtlijn 79/409/EEG van 
de Raad van 2 april 1979 inzake het 
behoud van de vogelstand2, waarnaar ook 
in artikel 4, lid 2 van deze richtlijn wordt 
verwezen en tevens
(ii) met betrekking tot het, in artikel 3, 
letter g) bis vermelde, de handel 
betreffende delict, de soorten die vermeld 
worden in:
- de bijlagen A of B bij Verordening (EG) 
nr. 338/97 van de Raad van 
9 december 1996 inzake de bescherming 
van in het wild levende dier- en 
plantensoorten door controle op het 
desbetreffende handelsverkeer3.
__________________
1 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7. Richtlijn 
laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2006/105/EG (PB 
L 363 van 20.12.2006, blz. 368).
2 PB L 103 van 25.4.1979, blz. 1. Richtlijn 
laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2006/105/EG (PB 
nr. L 363 van 20.12.2006, blz.368).
3 PB L 61 van 3.3.1997, blz. 1. Verordening 
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) 
nr. 1332/2005 van de Commissie (PB L 215 van 
19.8.2005, blz. 1).

Or. en
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Amendement 6
Hartmut Nassauer
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 6, 44, 45 en 48

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) "beschermde habitat": een habitat 
van een soort waarvoor een gebied als 
speciale beschermingszone is ingedeeld 
overeenkomstig artikel 4, lid 1 of lid 2, 
van Richtlijn 79/409/EEG van 
2 april 1979 en elke natuurlijke habitat 
van een soort waarvoor een gebied als 
speciale beschermingszone is aangemerkt 
overeenkomstig artikel 4, lid 4, van 
Richtlijn 92/43/EEG.

Or. en

Amendement 7
Hartmut Nassauer
Compromisamendement ter vervanging van amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – inleidende zin

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De lidstaten zorgen ervoor dat de volgende 
handelingen een strafrechtelijk delict 
vormen als zij wederrechtelijk en
opzettelijk of ten minste uit grove 
nalatigheid worden begaan:

Or. en

Amendement 8
Hartmut Nassauer
Compromisamendement ter vervanging van amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 9
Hartmut Nassauer
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 15, 16 en 58

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter g)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

g) het bezitten, vangen of zich toe-eigenen, 
beschadigen, verwerken of doden van 
specimens van beschermde in het wild 
levende dier- en plantensoorten of delen of 
afgeleide producten daarvan en het doden 
of vernietigen van deze specimens, tenzij 
de handeling betrekking heeft op een 
verwaarloosbare hoeveelheid van deze 
specimens en een verwaarloosbaar effect 
heeft op de staat van instandhouding van 
de soort;

Or. en

Amendement 10
Hartmut Nassauer
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 15, 16 en 58

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) het verhandelen van specimens van 
beschermde in het wild levende dier- en 
plantensoorten of delen of afgeleide 
producten daarvan, tenzij de handeling 
betrekking heeft op een verwaarloosbare 
hoeveelheid van deze specimens en een 
verwaarloosbaar effect heeft op de staat 
van instandhouding van de soort;
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Or. en

Amendement 11
Hartmut Nassauer
Compromisamendment ter vervanging van de amendementen 14 (ENVI), 17, 59, 60, 61, 62, 63 
and 65

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) het toebrengen van aanzienlijke 
schade aan een beschermde  habitat, 
onder meer via bouwactiviteiten, 
steengroevenontginning, ontbossing, 
graaf- en aanplantingswerkzaamheden en 
brandstichting of soortgelijke ernstige 
handelingen;

Or. en

Amendement 12
Hartmut Nassauer
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 5, 18 en 64

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) het wederrechtelijk verhandelen of 
gebruiken van ozonafbrekende stoffen.

i) het verhandelen, produceren, op de 
markt brengen, distribueren of gebruiken 
van ozonafbrekende stoffen.

Or. en

Amendement 13
Hartmut Nassauer
Compromisamendement ter vervanging van amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
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Uit grove nalatigheid begane delicten
De lidstaten zorgen ervoor dat de in 
artikel 3, letters a) t/m f), alsmede h) en i)
vermelde handelingen als delicten worden 
beschouwd, wanneer zij uit grove 
nalatigheid worden begaan.

Or. en

Amendement 14
Hartmut Nassauer
Compromisamendement

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 83 bis
Vaststelling van nieuwe wetgeving

Telkens wanneer navolgende 
milieubeschermingsvoorschriften worden 
vastgesteld, wordt zo nodig aangegeven 
dat de bijlage bij deze richtlijn moet 
worden gewijzigd.

Or. en

Amendement 15
Hartmut Nassauer
Compromisamendement ter vervanging van amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage

LIJST VAN COMMUNAUTAIRE 
WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN 
WAARVAN SCHENDING WORDT 

BESCHOUWD ALS 
WEDERRECHTELIJK HANDELEN IN 
DE ZIN VAN ARTIKEL 2, LETTER a 

VAN DEZE RICHTLIJN
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- Richtlijn 70/220/EEG van de Raad van 
20 maart 1970 inzake de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen der 
lidstaten met betrekking tot de 
maatregelen die moeten worden genomen 
tegen de luchtverontreiniging door gassen 
afkomstig van motoren met elektrische 
ontsteking in motorvoertuigen (wordt op 2 
januari 2013 ingetrokken en vervangen 
door Verordening (EG) nr. 715/2007 van 
het Europees Parlement en de Raad);
- Richtlijn 72/306/EEG van de Raad van 2 
augustus 1972 inzake de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen der 
lidstaten met betrekking tot de 
maatregelen die moeten worden genomen 
tegen de verontreiniging door 
dieselmotoren, bestemd voor het 
aandrijven van voertuigen (wordt op 2   
januari 2013 ingetrokken en vervangen
door Verordening (EG) nr 715/2007);
- Richtlijn 75/439/EEG van de Raad van 
16 juni 1975 inzake de verwijdering van 
afgewerkte olie;
- Richtlijn 76/769/EEG van de Raad van 
27 juli 1976 betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen der 
lidstaten inzake de beperking van het op 
de markt brengen en van het gebruik van 
bepaalde gevaarlijke stoffen en 
preparaten (wordt op 1 juni 2009 
ingetrokken en vervangen door de 
REACH-Verordening - Verordening(EG) 
nr. 1907/2006 van het Europees 
Parlement en de Raad);
- Richtlijn 77/537/EEG van de Raad van 
28 juni 1977 inzake de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen der Lid-
Staten betreffende de maatregelen die 
moeten worden genomen tegen de 
verontreiniging door dieselmotoren, 
bestemd voor het aandrijven van 
landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen;
- Richtlijn 78/176/EEG van de Raad van 
20 februari 1978 betreffende de 
afvalstoffen afkomstig van de 
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titaandioxyde-industrie;
- Richtlijn 79/117/EEG van de Raad van 
21 december 1978 houdende verbod van 
het op de markt brengen en het gebruik 
van bestrijdingsmiddelen bevattende 
bepaalde actieve stoffen;
- Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 
2 april 1979 inzake het behoud van de 
vogelstand;
- Verordening (EEG) nr. 348/81 van de
Raad van 20 januari 1981 betreffende een 
gemeenschappelijke regeling die van 
toepassing is op de invoer van producten 
afkomstig van walvisachtigen;
- Richtlijn 82/176/EEG van de Raad van 
22 maart 1982 betreffende grenswaarden 
en kwaliteitsdoelstellingen voor 
kwiklozingen afkomstig van de sector 
elektrolyse van alkalichloriden 
(intrekking voorgesteld);
- Richtlijn 83/513/EEG van de Raad van 
26 september 1983 betreffende 
grenswaarden en kwaliteitsdoelstellingen 
voor lozingen van cadmium (intrekking 
voorgesteld);
- Richtlijn 84/156/EEG van de Raad van 
8 maart 1984 betreffende grenswaarden 
en kwaliteitsdoelstellingen voor 
kwiklozingen afkomstig van andere 
sectoren dan de elektrolyse van 
alkalichloriden( intrekking voorgesteld);
- Richtlijn 84/491/EEG van de Raad van 
09.10.84 betreffende grenswaarden en 
kwaliteitsdoelstellingen voor lozingen van 
cadmium (intrekking voorgesteld);
- Richtlijn 86/278/EEG van de Raad van 
12 juni 1986 betreffende de bescherming 
van het milieu, in het bijzonder de bodem, 
bij het gebruik van zuiveringsslib in de 
landbouw;
- Richtlijn 86/280/EEG van de Raad van 
12 juni 1986 betreffende grenswaarden en 
kwaliteitsdoelstellingen voor lozingen van 
bepaalde onder lijst I van de bijlage van 
Richtlijn 76/464/EEG vallende gevaarlijke
stoffen (intrekking voorgesteld);
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- Richtlijn 90/219/EEG van de Raad van 
23 april 1990 inzake het ingeperkte 
gebruik van genetisch gemodificeerde 
micro-organismen;
- Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 
21 mei 1991 inzake de behandeling van 
stedelijk afvalwater;
- Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 
15 juli 1991 betreffende het op de markt 
brengen van 
gewasbeschermingsmiddelen;
- Richtlijn 91/689/EEG van de Raad van 
12 december 1991 betreffende gevaarlijke 
afvalstoffen;
- Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 
21 mei 1992 inzake de instandhouding 
van de natuurlijke habitats en de wilde 
flora en fauna;
- Richtlijn 92/112/EEG van de Raad van 
15 december 1992 tot vaststelling van de 
procedure voor de harmonisatie van de 
programma's tot vermindering en 
uiteindelijke algehele opheffing van de 
verontreiniging door afval van de 
titaandioxide-industrie;
- Richtlijn 94/63/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 20 december 
1994 betreffende de beheersing van de 
uitstoot van vluchtige organische stoffen 
(VOS) als gevolg van de opslag van 
benzine en de distributie van benzine 
vanaf terminals naar benzinestations;
- Richtlijn 96/59/EG van de Raad van 16 
september 1996 betreffende de 
verwijdering van polychloorbifenylen en 
polychloorterfenylen (PCB's/PCT's);
- Richtlijn 96/82/EG van de Raad van 
9 december 1996 betreffende de 
beheersing van de gevaren van zware 
ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen 
zijn betrokken;
- Richtlijn 97/68/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 december 
1997 betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen van de 
lidstaten inzake maatregelen tegen de 
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uitstoot van verontreinigende gassen en 
deeltjes door inwendige 
verbrandingsmotoren die worden 
gemonteerd in niet voor de weg bestemde 
mobiele machines;
- Verordening (EG) nr. 338/97 van de 
Raad van 9 december 1996 inzake de 
bescherming van in het wild levende dier-
en plantensoorten door controle op het 
desbetreffende handelsverkeer;
- Richtlijn 98/8/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 februari 
1998 betreffende het op de markt brengen 
van biociden;
Richtlijn 98/70/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 
13 oktober 1998 betreffende de kwaliteit 
van benzine en van dieselbrandstof en tot 
wijziging van Richtlijn 93/12/EEG van de 
Raad;
- Richtlijn 1999/13/EG van de Raad van 
11 maart 1999 inzake de beperking van de 
emissie van vluchtige organische stoffen 
ten gevolge van het gebruik van 
organische oplosmiddelen bij bepaalde 
werkzaamheden en in installaties;
- Richtlĳn 1999/31/EG van de Raad van 
26 april 1999 betreffende het storten van 
afvalstoffen;
- Richtlijn 1999/32/EG van de Raad van 
26 april 1999 betreffende een 
vermindering van het zwavelgehalte van 
bepaalde vloeibare brandstoffen en tot 
wijziging van Richtlijn 93/12/EEG;
- Richtlijn 2000/53/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 18 september 
2000 betreffende autowrakken;
- Richtlijn 2000/59/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 27 november 
2000 betreffende 
havenontvangstvoorzieningen voor 
scheepsafval en ladingresiduen;
- Richtlijn 2000/60/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 oktober 
2000 tot vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende 
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het waterbeleid;
- Richtlijn 2000/76/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 4 december 
2000 betreffende de verbranding van 
afval;
- Verordening (EG) nr. 2037/2000 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
29 juni 2000 betreffende de ozonlaag 
afbrekende stoffen;
- Richtlijn 2001/18/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 12 maart 2001 
inzake de doelbewuste introductie van 
genetisch gemodificeerde organismen in 
het milieu en tot intrekking van Richtlijn 
90/220/EEG van de Raad;
- Richtlijn 2001/80/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 
23 oktober 2001 inzake de beperking van 
de emissies van bepaalde 
verontreinigende stoffen in de lucht door 
grote stookinstallaties;
- Richtlijn 2002/96/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 27 januari 
2003 betreffende afgedankte elektrische 
en elektronische apparatuur (AEEA);
- Verordening (EG) nr. 850/2004 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
29 april 2004 betreffende persistente 
organische verontreinigende stoffen en tot 
wijziging van Richtlijn 79/117/EEG;
- Richtlijn 2005/55/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 28 september 
2005 inzake de onderlinge aanpassing van 
de wetgevingen van de lidstaten met 
betrekking tot maatregelen tegen de 
emissie van verontreinigende gassen en 
deeltjes door voertuigmotoren met 
compressieontsteking en de emissie van 
verontreinigende gassen door op aardgas 
of vloeibaar petroleumgas lopende 
voertuigmotoren met elektrische 
ontsteking;
- Richtlijn 2005/78/EG van de Commissie 
van 14 november 2005 tot uitvoering van 
Richtlijn 2005/55/EG van het Europees 
Parlement en de Raad inzake de 



PE404.583v01-00 14/15 AM\715962NL.doc

NL

onderlinge aanpassing van de 
wetgevingen van de lidstaten met 
betrekking tot de maatregelen tegen de 
emissie van verontreinigende gassen en 
deeltjes door voertuigmotoren met 
compressieontsteking en de emissie van 
verontreinigende gassen door op aardgas 
of vloeibaar petroleumgas lopende 
voertuigmotoren met elektrische 
ontsteking, en tot wijziging van de 
bijlagen I, II, III, IV en VI daarbij;
- Richtlijn 2006/11/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 15 februari 
2006 betreffende de verontreiniging 
veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke 
stoffen die in het aquatisch milieu van de 
Gemeenschap worden geloosd;
- Richtlijn 2006/12/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 5 april 2006 
betreffende afvalstoffen;
- Richtlijn 2006/21/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 15 maart 2006 
betreffende het beheer van afval van 
winningsindustrieën en houdende 
wijziging van Richtlijn 2004/35/EG;
- Richtlijn 2006/32/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 5 april 2006 
betreffende energie-efficiëntie bij het 
eindgebruik en energiediensten en 
houdende intrekking van Richtlijn 
93/76/EEG van de Raad;
- Richtlijn 2006/66/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 6 september 
2006 inzake batterijen en accu's, alsook 
afgedankte batterijen en accu's en tot 
intrekking van Richtlijn 91/157/EEG;
- Richtlijn 2006/118/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 12 december 
2006 betreffende de bescherming van het 
grondwater tegen verontreiniging en 
achteruitgang van de toestand;
- Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 14 
juni 2006 betreffende de overbrenging 
van afvalstoffen;
- Verordening (EG) nr. 715/2007 van het 
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Europees Parlement en de Raad van 20 
juni 2007 betreffende de typegoedkeuring 
van motorvoertuigen met betrekking tot 
emissies van lichte personen- en 
bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en 
de toegang tot reparatie- en 
onderhoudsinformatie (leidt per 2 januari 
2013 tot intrekking van Richtlijn 
70/220/EEG);
- Verordening (EG) nr. 1418/2007 van de 
Commissie van 29 november 2007 
betreffende de uitvoer, met het oog op 
terugwinning, van bepaalde in bijlage III 
of III A bij Verordening (EG) nr. 
1013/2006 van het Europees Parlement en 
de Raad genoemde afvalstoffen naar 
bepaalde landen waarop het OESO-
besluit betreffende het toezicht op de 
grensoverschrijdende overbrenging van 
afvalstoffen niet van toepassing is.

Or. en
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