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Amendamentul 1
Hartmut Nassauer
Amendament de compromis care înlocuieşte amendamentele 30 şi 31

Propunere de directivă
Considerentul 6a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(6a) Legislaţia prevăzută în anexa la 
prezenta directivă conţine dispoziţii care 
ar trebui să facă obiectul unor măsuri de 
natură penală pentru a asigura eficienţa 
deplină a normelor privind protecţia 
mediului. 

Or. en

Amendamentul 2
Hartmut Nassauer
Amendament de compromis care înlocuieşte amendamentele 32 şi 33

Propunere de directivă
Considerentul 6b (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(6b) Obligaţiile impuse prin prezenta 
directivă se referă numai la dispoziţiile 
din legislaţia prevăzută în anexa la 
prezenta directivă, care implică o obligaţie 
din partea statelor membre ca, în punerea 
în aplicare a respectivei legislaţii, să 
prevadă măsuri de interdicţie.

Or. en
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Amendamentul 3
Hartmut Nassauer
Amendamentul de compromis

Propunere de directivă
Considerentul 12a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(12a) În cazul în care, după o anumită 
perioadă de timp, se dovedeşte că o 
activitate mai îndelungată este 
dăunătoare mediului, fapt care ar putea 
duce, la rândul său, la un caz de 
răspundere penală în sensul prezentei 
directive, ar trebui să se stabilească dacă 
autorul a acţionat intenţionat sau din 
neglijenţă, luându-se în calcul momentul 
în care acesta şi-a dat sau ar fi trebuit 
să-şi dea seama că faptele sale constituie 
o infracţiune şi nu momentul în care şi-a 
început activitatea. În acest sens, ar trebui 
să se ţină seama de faptul că, în astfel de 
cazuri, acordarea anterioară a unei 
autorizaţii, a unui permis sau a unei 
concesiuni nu ar trebui să reprezinte un 
argument în favoarea autorului faptei.   

Or. en

Amendamentul 4
Hartmut Nassauer
Amendament de compromis care înlocuieşte amendamentul 4

Propunere de directivă
Articolul 2 - litera a

Text propus de Comisie Amendament

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

(a) „ilicit” reprezintă încălcarea unei legi
comunitare menţionate în anexa la 
prezenta directivă sau a unei legi, a unei 
dispoziţii administrative sau a deciziei unei 
autorităţi naţionale competente a unui stat 
membru prin care se doreşte transpunerea 
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legislaţiei comunitare.

Or. en

Amendamentul 5
Hartmut Nassauer
Amendament de compromis care înlocuieşte amendamentele 5, 42 şi 43

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera aa (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(aa) „speciile de floră şi faună sălbatică 
protejate” înseamnă
(i) pentru încălcarea menţionată la 
articolul 3 litera (g), speciile menţionate 
în: 
- anexa IV din Directiva 92/43/CEE a 
Consiliului din 21 mai 1992 privind 
conservarea habitatelor naturale şi a 
speciilor de faună şi floră sălbatică1;
- anexa I la, şi la care se face referire la, 
articolul 4 alineatul (2) din Directiva 
79/409/CEE a Consiliului din 2 aprilie 
1979 privind conservarea păsărilor 
sălbatice2 şi
(ii) pentru încălcări privind 
comercializarea, la care se face referire la 
articolul 3 litera (ga), cele menţionate în:
- anexele A sau B la Regulamentul (CE) 
nr. 338/97/CE al Consiliului din 9 
decembrie 1996 privind protecția speciilor 
faunei și florei sălbatice prin controlul 
comerțului cu acestea3;
1 JO L 206, 22.7.1992, p. 7. Directivă, astfel cum a 
fost modificată ultima dată prin Directiva 
2006/105/CE (JO L 363, 20.12.2006, p. 368).

2 JO L 103, 25.4.1979, p. 1. Directivă, astfel cum a 
fost modificată ultima dată prin Directiva 
2006/105/CE (JO L 363, 20.12.2006, p. 368).

3 JO L 61, 3.3.1997, p. 1. Regulament, astfel cum 
a fost modificat ultima dată prin Regulamentul 
(CE) al Comisiei  nr. 1332/2005 (JO L 215, 
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19.8.2005, p. 1).

Or. en

Amendamentul 6
Hartmut Nassauer
Amendament de compromis care înlocuieşte amendamentele 6, 44, 45 şi 48

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera ab (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

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

Or. en

Amendamentul 7
Hartmut Nassauer
Amendament de compromis care înlocuieşte amendamentul 8

Propunere de directivă
Articolul 3 – teza introductivă

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. en
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Amendamentul 8
Hartmut Nassauer
Amendament de compromis care înlocuieşte amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 3 - litera a

Text propus de Comisie Amendament

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 9
Hartmut Nassauer
Amendament de compromis care înlocuieşte amendamentele 15, 16 şi 58

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera g

Text propus de Comisie Amendament

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

(g) posesia, obţinerea, vătămarea,
prelucrarea sau uciderea de specimene din 
speciile de floră şi faună sălbatică 
protejate, precum şi de părţi sau derivate 
din acestea şi uciderea sau distrugerea 
unor asemenea specimene, cu excepţia 
cazurilor în care actul afectează o 
cantitate neglijabilă de astfel de 
specimene şi are un efect neglijabil 
asupra stadiului de conservare al 
speciilor; 

Or. en



PE404.583v01-00 8/17 AM\715962RO.doc

RO

Amendamentul 10
Hartmut Nassauer
Amendament de compromis care înlocuieşte amendamentele 15, 16 şi 58

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera ga (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(ga) comerţul cu specimene din speciile de 
faună şi floră sălbatică protejate sau cu 
părţi ori derivate ale acestora, cu excepţia 
cazului în care actul afectează a cantitate 
neglijabilă de astfel de specimene şi are 
un impact neglijabil asupra stadiului de 
conservare al speciilor;

Or. en

Amendamentul 11
Hartmut Nassauer
Amendament de compromis care înlocuieşte amendamentele 14, 17, 59, 60, 61, 62, 63 şi 65

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera ha (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(ha) deteriorarea semnificativă a unui 
habitat protejat prin lucrări de 
construcție, eliminarea pietrelor, 
defrișare, lucrări de desțelenire și 
plantare și incendiere sau acte de o 
gravitate similară;  

Or. en
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Amendamentul 12
Hartmut Nassauer
Amendament de compromis care înlocuieşte amendamentele 5, 18 şi 64

Propunere de directivă
Articolul 3 - litera i

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. en

Amendamentul 13
Hartmut Nassauer
Amendament de compromis care înlocuieşte amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 3a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

„Articolul 3a
Infracţiuni comise prin neglijenţă gravă

Statele membre se asigură că actele 
menţionate la articolul 3 literele (a) – (f) 
şi la literele (h) şi (i) constituie 
infracţiuni, în cazul în care sunt comise 
prin neglijenţă gravă.”

Or. en
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Amendamentul 14
Hartmut Nassauer
Amendament de compromis

Propunere de directivă
Articolul 8a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

„Articolul 8a
Adoptarea unei noi legislaţii

Ori de câte ori se adoptă legislaţie 
ulterioară privind aspecte legate de
protecţia mediului, se specifică, dacă este 
cazul, că anexa la prezenta directivă 
urmează să fie modificată.”  

Or. en

Amendamentul 15
Hartmut Nassauer
Amendament de compromis care înlocuieşte amendamentul 27

Propunere de directivă
Anexă (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

„Anexă

LISTA ÎNCĂLCĂRILOR LEGISLAȚIEI 
COMUNITARE CARE REPREZINTĂ 

ACTE ILEGALE ÎN SENSUL 
ARTICOLULUI 2 LITERA (a) DIN 

PREZENTA DIRECTIVĂ
- Directiva 70/220/CEE a Consiliului din 
20 martie 1970 privind apropierea 
legislațiilor statelor membre referitoare la 
măsurile preconizate împotriva poluării 
aerului cu emisiile poluante provenite de 
la motoarele cu aprindere prin scânteie 
ale autovehiculelor (urmează să fie 
abrogată de Regulamentul (CE) 
nr.715/2007 al Parlamentului European 
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şi al Consiliului de la 2 ianuarie 2013);   
- Directiva 72/306/CEE a Consiliului din 
2 august 1972 privind apropierea 
legislațiilor statelor membre referitoare la 
măsurile preconizate împotriva emisiilor 
de poluanți provenind de la motoarele 
diesel destinate propulsiei vehiculelor 
(urmează să fie abrogată de 
Regulamentul (CE) nr.715/2007 de la 2 
ianuarie 2013);   
- Directiva 75/439/CEE a Consiliului din 
16 iunie 1975 privind eliminarea 
uleiurilor uzate;
- Directiva 76/769/CEE a Consiliului din 
27 iulie 1976 privind apropierea actelor 
cu putere de lege şi a actelor
administrative ale statelor membre 
referitoare la restricţiile privind 
introducerea pe piaţă şi utilizarea 
anumitor substanţe şi preparate 
periculoase (urmează să fie abrogată şi 
înlocuită de Regulamentul REACH 
(Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al 
Parlamentului European şi al 
Consiliului));
- Directiva 77/537/CEE a Consiliului din 
28 iunie 1977 de apropiere a legislațiilor 
statelor membre cu privire la măsurile 
care trebuie luate împotriva emisiilor de 
poluanți de la motoarele diesel cu care 
sunt echipate tractoarele agricole sau 
forestiere pe roți; 
- Directiva 78/176/CEE a Consiliului din 
20 februarie 1978 privind deșeurile din 
industria dioxidului de titan;
- Directiva 79/117/CEE a Consiliului din 
21 decembrie 1978 privind interzicerea 
introducerii pe piață și a folosirii 
produselor fitosanitare care conțin 
anumite substanțe active;
- Directiva 79/409/CEE a Consiliului din 
2 aprilie 1979 privind conservarea 
păsărilor sălbatice;
- Regulamentul (CEE) nr. 348/81 al 
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Consiliului din 20 ianuarie 1981 privind 
regimul comun aplicabil importurilor de 
produse derivate din cetacee;
- Directiva 82/176/CEE a Consiliului din 
22 martie 1982 privind valorile limită și 
obiectivele de calitate pentru evacuările de 
mercur din sectorul electrolizei 
cloralcanilor (abrogare propusă);
- Directiva 83/513/CEE a Consiliului din 
26 septembrie 1983 privind valorile limită 
și obiectivele de calitate pentru evacuările 
de cadmiu (abrogare propusă);
- Directiva 84/156/CEE a Consiliului din 
8 martie 1984 privind valorile limită și 
obiectivele de calitate pentru evacuările de 
mercur din alte sectoare industriale decât 
cel al electrolizei cloralcanilor (abrogare 
propusă);
- Directiva 84/491/CEE a Consiliului din 
9 octombrie 1984 privind valorile limită și 
obiectivele de calitate pentru evacuările de 
hexaclorciclohexan (abrogare propusă);
- Directiva 86/278/CEE a Consiliului din 
12 iunie 1986 privind protecția mediului, 
în special a solului, atunci când se 
utilizează nămoluri de epurare în 
agricultură; 
- Directiva 86/280/CEE a Consiliului din 
12 iunie 1986 privind valorile limită și 
obiectivele de calitate pentru evacuările 
anumitor substanțe periculoase incluse în 
lista I din anexa la Directiva 76/464/CEE 
(abrogare propusă);
- Directiva 90/219/CEE a Consiliului din 
23 aprilie 1990 privind utilizarea în 
condiții de izolare a microorganismelor 
modificate genetic;
- Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 
21 mai 1991 privind tratarea apelor 
urbane reziduale;
- Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 
15 iulie 1991 privind introducerea pe 
piaţă a produselor de uz fitosanitar;
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- Directiva 91/689/CEE a Consiliului din 
12 decembrie 1991 privind deșeurile 
periculoase;
- Directiva  92/43/CEE a Consiliului din 
21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale şi a speciilor de 
faună şi floră sălbatică;
- Directiva 92/112/CEE a Consiliului din 
15 decembrie 1992 privind procedurile de 
armonizare a programelor de reducere, în 
vederea eliminării, a poluării cauzate de 
deșeurile din industria dioxidului de titan;
- Directiva 94/63/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 20 
decembrie 1994 privind controlul 
emisiilor de compuşi organici volatili 
(COV) rezultaţi din depozitarea 
carburanţilor şi din distribuţia acestora de 
la terminale la staţiile de distribuţie a 
carburanţilor; 
- Directiva 96/59/CE a Consiliului din 16 
septembrie 1996 privind eliminarea 
bifenililor policloruraţi şi a terfenililor 
policloruraţi (PCB/TPC);
- Directiva 96/82/CE a Consiliului din 9 
decembrie 1996 privind controlul asupra 
riscului de accidente majore care implică 
substanţe periculoase;
- Directiva 97/68/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 16 
decembrie 1997 privind apropierea 
legislațiilor statelor membre referitoare la 
măsurile împotriva emisiei de poluanți 
gazoși și de pulberi provenind de la 
motoarele cu ardere internă care urmează 
să fie instalate pe echipamentele mobile 
fără destinație rutieră;
- Regulamentul (CE) nr. 338/97 al 
Consiliului din 9 decembrie 1996 privind 
protecția speciilor faunei și florei 
sălbatice prin controlul comerțului cu 
acestea;
- Directiva 98/8/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 16 
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februarie 1998 privind comercializarea 
produselor biodestructive;
- Directiva 98/70/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 13 
octombrie 1998 referitoare la calitatea 
benzinei şi a motorinei şi de modificare a  
Directivei 93/12/CEE a Consiliului;
- Directiva 1999/13/CE a Consiliului din 
11 martie 1999 privind reducerea 
emisiilor de compuși organici volatili 
datorate utilizării solvenților organici în 
anumite activități și instalații;
- Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 
26 aprilie 1999 privind depozitele de 
deșeuri;
- Directiva 1999/32/CE a Consiliului din 
26 aprilie 1999 privind reducerea 
conținutului de sulf din anumiți 
combustibili lichizi și de modificare a 
Directivei 93/12/CEE;
- Directiva 2000/53/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 18 
septembrie 2000 privind vehiculele scoase 
din uz;
- Directiva 2000/59/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 27 
noiembrie 2000 privind instalațiile 
portuare de preluare a deșeurilor 
provenite din exploatarea navelor și a 
reziduurilor de încărcătură;
- Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 
23 octombrie 2000 de stabilire a unui 
cadru de politică comunitară în domeniul 
apei;
- Directiva 2000/76/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 4 decembrie 
2000 privind incinerarea deşeurilor;
- Regulamentul (CE) nr. 2037/2000 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 29 iunie 2000 privind substanţele care 
diminuează stratul de ozon;
- Directiva 2001/18/CE a Parlamentului 
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European şi a Consiliului din 12 martie 
2001 privind diseminarea deliberată în 
mediu a organismelor modificate genetic 
şi de abrogare a Directivei 90/220/CEE a 
Consiliului;
- Directiva 2001/80/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 23 
octombrie 2001 privind limitarea emisiilor 
în atmosferă a anumitor poluanţi 
provenind de la instalaţii de ardere de 
dimensiuni mari;
- Directiva 2002/96/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 27 ianuarie 
2003 privind deşeurile de echipamente 
electrice şi electronice (DEEE);
- Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 29 aprilie 2004 privind poluanții 
organici persistenți și de modificare a 
Directivei 79/117/CEE;
- Directiva 2005/55/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 28 
septembrie 2005 privind apropierea 
legislaţiilor statelor membre cu privire la 
măsurile care trebuie luate împotriva 
emisiilor de gaze şi de particule poluante 
provenite de la motoarele cu aprindere 
prin comprimare utilizate la vehicule şi 
împotriva emisiilor de gaze poluante 
provenite de la motoarele cu aprindere 
prin scânteie alimentate cu gaz sau cu gaz 
petrolier lichefiat utilizate la vehicule;
- Directiva 2005/78/CE a Comisiei din 14 
noiembrie 2005 de aplicare a Directivei 
2005/55/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului privind apropierea 
legislațiilor statelor membre cu privire la 
măsurile care trebuie luate împotriva 
emisiilor de gaze și de particule poluante 
provenite de la motoarele cu aprindere 
prin comprimare utilizate la vehicule și 
împotriva emisiilor de gaze poluante 
provenite de la motoare cu aprindere prin 
scânteie alimentate cu gaz sau cu gaz 
petrolier lichefiat utilizate la vehicule și 
de modificare a anexelor I, II, III, IV și 
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VI la aceasta;
- Directiva 2006/11/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 15 
februarie 2006 privind poluarea cauzată 
de anumite substanţe periculoase 
deversate în mediul acvatic al 
Comunităţii;
- Directiva 2006/12/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 5 aprilie 
2006 privind deșeurile;
- Directiva 2006/21/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 15 martie 
2006 privind gestionarea deșeurilor din 
industriile extractive și de modificare a 
Directivei 2004/35/CE;
- Directiva 2006/32/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 5 aprilie 
2006 privind eficienţa energetică la 
utilizatorii finali şi serviciile energetice şi 
de abrogare a Directivei 93/76/CEE a 
Consiliului;
- Directiva 2006/66/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 6 
septembrie 2006 privind bateriile şi 
acumulatorii şi deşeurile de baterii şi 
acumulatori şi de abrogare a Directivei 
91/157/CEE;
- Directiva 2006/118/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 12 
decembrie 2006 privind protecția apelor 
subterane împotriva poluării și a 
deteriorării;
- Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 14 iunie 2006 privind transferurile de 
deşeuri;
- Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al  
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 20 iunie 2007 privind omologarea de 
tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte 
emisiile provenind de la vehiculele uşoare 
pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare 
comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind 
accesul la informaţiile referitoare la 
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repararea şi întreţinerea vehiculelor (va 
abroga Directiva 70/220/CEE de la 2 
ianuarie 2013);
- Regulamentul (CE) nr. 1418/2007 al 
Comisiei din 29 noiembrie 2007 privind 
exportul anumitor deșeuri destinate
recuperării enumerate în anexa III sau 
IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 
al Parlamentului European și al 
Consiliului în anumite țări în care Decizia 
OCDE privind controlul circulației 
transfrontaliere a deșeurilor nu se 
aplică.”

Or. en
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