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RÖVID INDOKOLÁS

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság előadója a következő észrevételeket 
szeretné javasolni a Jogi Bizottság előadójának a környezet büntetőjog általi védelméről szóló 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat1 vonatkozásában.

Az előadó véleménye az, hogy a környezet védelmére hivatott jogszabályokat nagyrészt csak 
abban az esetben szabad büntetőjogi eszközökkel kikényszeríteni, ha azok elégségesen 
elrettentő és visszatartó hatásúak.

A Bizottság jelenlegi javaslata az Európai Bíróság 2003/80/IB kerethatározatot 
megsemmisítő, ún. környezetvédelmi ügyben2 hozott ítéletének végrehajtása érdekében lépett 
a környezet büntetőjogi védelméről szóló irányelvre irányuló javaslat (2001/0076(COD) 
helyébe. Ebben az ügyben a Bíróság úgy döntött, hogy a Közösség meghozhatja a tagállamok 
büntetőjogához kapcsolódóan a környezetvédelem tárgykörében alkotott jogszabályok teljes 
érvényesülésének biztosításához szükségesnek tartott intézkedéseket. Emiatt vissza kellett 
vonni a 2001. évi javaslatot és új javaslatot kellett előterjeszteni. Az új szöveg figyelembe 
veszi a megsemmisített kerethatározat 1–7. cikkét, mivel azokat az EUSZ VI. címe helyett az 
EK-Szerződés 175. cikke alapján kellett volna elfogadni. 

A javaslat célja a részleges közelítés arra nézve, hogy a környezetvédelmi jogszabályok mely 
súlyos megsértését kell az egész EU-ban bűncselekménynek minősíteni. Ezeknek a 
bűncselekményeknek hatékony, arányos és visszatartó erejű büntetőjogi szankciókkal kell 
büntetendőnek lenniük és a legsúlyosabb esetekben a szankciók mértékére is vonatkozik a 
közelítés. 

A közelmúltban, 2007. október 23-án az Európai Bíróság ítéletet hozott az ún. „a hajók által 
okozott szennyezés” ügyben3. Ebben az ügyben az EB megerősítette a 2005. szeptember 13-i 
ítéletét (a környezetvédelmi ügy). Arra a kérdésre azonban, hogy vajon a Közösség 
rendelkezik-e hatáskörrel a tagállamok által megállapítandó büntetőjogi büntetések típusának 
és mértékének meghatározására, az EB egyértelműen kijelentette, hogy ez nem tartozik 
közösségi hatáskörbe4. Az előadó nem kis sajnálatára az EB ezt az utolsó kérdést indokolás 
nélkül hagyta, így továbbra sem világos, hogy a Bíróság miként jutott erre a döntésre. 
Különösen a javaslat mögött húzódó logikát (a környezetkárosító bűncselekmények határokon 
átnyúló jellege) szem előtt tartva okoz csalódást ez a pont. Ez annyit jelent, hogy az elkövetők 
még mindig abban a helyzetben vannak, hogy előnyükre fordíthatják a tagállami jogszabályok 
eltéréseit (a hasonló bűncselekményekre a különböző tagállamokban érvényes szankciók 
rendkívül eltérő mértékét tekintve), mivel a dolgok jelenlegi állása szerint láthatóan nem 
megengedett a büntetések mértékét illető közösségi szintű közelítés. Az előadó ezért úgy véli, 
hogy a környezet eredményes védelme érdekében a legfontosabb a szankciók mértékének 
közelítése, és sajnálja, hogy az EB nem adott erre lehetőséget a Közösségnek. 

                                               
1 A 2007. február 9-i COM(2007)0051. 
2 AC-176/03 sz. ügyben 2005. szeptember 13-án hozott ítélet.
3 C-440/05 (Bizottság kontra Tanács).
4 Az ítélet 70. pontja.
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A későbbiekben fog kiderülni, hogy mit hozhat számunkra ebben a kérdésben a Lisszaboni 
Stratégia (amely feltehetően 2009-ben lép hatályba), mivel erre az esetre előirányozták a
minimumszabályok együttdöntési eljárásban történő megállapításának lehetőségét a 
bűncselekmények fogalommeghatározása és a szankciók tekintetében1. 

A környezetkárosító bűnözés határokon átnyúló jellegét tekintve az átfogó és eredményes 
környezetvédelmi stratégia fenntartásának hasznos eszköze lenne a környezetkárosító 
bűncselekmények és szankciók minimumelőírásainak bevezetett rendszere.

Az előadó ezért javasolja a Jogi Bizottság előadójának, hogy fontolja meg a következő 
módosításokat: 

MÓDOSÍTÁSOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja a Jogi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás:1
3. cikk a) pont

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

törölve

Indokolás

A bűncselekményként történő szankcionálhatóság érdekében a meghatározott cselekménynek 
szükségszerűen jogellenesnek (azaz a közösségi jogba vagy valamely jogszabályba ütközőnek) 
kell lennie. Ezért el kell utasítani a nem jogellenes magatartás büntetőjogi szankcionálását. 

Módosítás: 2
4. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy a 3. cikkben A tagállamok biztosítják, hogy a 3. cikkben 

                                               
1 A 69 (f). cikk (2) bekezdése, azonban az Egyesült Királyság, Írország és Dánia még mindig képes lesz (más tagállamokkal 
együtt) meghúzni a vészféket, a vonatkozó büntetőjogi intézkedések elfogadásának megakadályozására.
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említett magatartásokban bűnsegédként vagy 
felbujtóként való részvétel 
bűncselekménynek minősül.

említett szándékos magatartásokban 
bűnsegédként vagy felbujtóként való 
részvétel bűncselekménynek minősül.

Indokolás

Jogi szempontból a gondatlan magatartásban bűnsegédként vagy felbujtóként történő 
részvétel aligha minősíthető bűncselekménynek. Csak a szándékos bűnsegély és felbujtás 
tekinthető ilyennek. 

Módosítás: 3
5. cikk, (1) bekezdés 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 3. és 4. 
cikkben említett bűncselekmények hatékony, 
arányos és visszatartó erejű büntetőjogi 
szankciókkal büntetendők.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 3. és 4. 
cikkben említett bűncselekmények csak
hatékony, arányos és visszatartó erejű 
büntetőjogi jellegű szankciókkal 
büntetendők.

Indokolás

A cikk megszövegezése nem eléggé egyértelmű az említett magatartás büntetőjogi szankciók 
helyett közigazgatási jellegű szankciókkal való büntethetőségének lehetőségét tekintve. Mivel 
ez a lehetőség meg fogja fosztani az irányelvet tényleges hatásától, ezt kifejezetten el kell 
utasítani. 

Módosítás: 4
5. cikk (2) bekezdés

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 3. cikk 
b)–h) pontjában említett 
bűncselekményekre kiszabható maximális 
börtönbüntetés legalább egytől három évig 
terjed, amennyiben a bűncselekményt 
súlyos gondatlanságból követik el és a 
levegő, talaj, víz, állatok vagy növények 
jelentős károsodását okozzák.

törölve

Indokolás

Az EB 2007. október 23-i ítéletében (C-440/05, Bizottság kontra Tanács) egyértelműen 
előírta, hogy „Az alkalmazható büntetőjogi szankciók típusa és mértéke (…) nem tartozik a 
Közösség hatáskörébe”. A Bizottság javaslatának az ítélettel való összeegyeztethetővé tétele 
érdekében e bekezdéseket törölni kell. 
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Módosítás: 5
5. cikk (3) bekezdés

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
következő bűncselekményekre kiszabható 
maximális börtönbüntetés legalább kettőtől 
öt évig terjed: 

törölve

a) a 3. cikk a) pontjában említett 
bűncselekmény, amennyiben azt súlyos 
gondatlanságból követik el; 
b) a 3. cikk b)–f) pontjában említett 
bűncselekmények, amennyiben azokat 
súlyos gondatlanságból követik el és 
személy halálát vagy súlyos sérülését 
okozzák;
c) a 3. cikk b)–h) pontjában említett 
bűncselekmények, amennyiben azokat 
szándékosan követik el és levegő, talaj, víz, 
állatok vagy növények jelentős károsodását 
okozzák;
d) a 3. cikkben említett bűncselekmények, 
amennyiben azokat a [szervezett bűnözésről 
szóló …] kerethatározatban meghatározott 
bűnszervezetben követik el.

Indokolás

Az EB 2007. október 23-i ítéletében (C-440/05, Bizottság kontra Tanács) egyértelműen 
előírta, hogy „Az alkalmazható büntetőjogi szankciók típusa és mértéke (…) nem tartozik a 
Közösség hatáskörébe”. A Bizottság javaslatának az ítélettel való összeegyeztethetővé tétele 
érdekében e bekezdéseket törölni kell. 

Módosítás: 6
5. cikk (4) bekezdés

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
következő bűncselekményekre kiszabható 
maximális börtönbüntetés legalább öttől tíz 
évig terjed: 

törölve

a) a 3. cikk a) pontjában említett 
bűncselekmény, amennyiben azt 
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szándékosan követik el;
b) a 3. cikk b)–f) pontjában említett 
bűncselekmények, amennyiben azokat 
szándékosan követik el és személy halálát 
vagy súlyos sérülését okozzák;

Indokolás

Az EB 2007. október 23-i ítéletében (C-440/05, Bizottság kontra Tanács) egyértelműen 
előírta, hogy „Az alkalmazható büntetőjogi szankciók típusa és (…) nem tartozik a Közösség 
hatáskörébe”. A Bizottság javaslatának az ítélettel való összeegyeztethetővé tétele érdekében 
e bekezdéseket törölni kell. 

Módosítás 7
5. cikk (5) bekezdés

(5) Az e cikkben előírt büntetőjogi 
szankciókat kísérheti más szankció vagy 
intézkedés, különösen:

törölve

a) természetes személy hatósági engedélyt 
vagy jóváhagyást megkívánó 
tevékenységben való részvételből, vagy 
vállalat vagy alapítvány alapításából, 
igazgatásából vagy irányításából való 
kizárása, amennyiben az elítéléséhez vezető 
tények alapján fennáll hasonló jellegű 
bűncselekmény általa történő ismételt 
elkövetésének jelentős veszélye.
b) az ítélethez vagy alkalmazott szankcióhoz 
vagy intézkedéshez kapcsolódó bírósági 
határozat közzététele;
c) a környezet helyreállításának 
kötelezettsége.

Indokolás

Az EB 2007. október 23-i ítéletében (C-440/05, Bizottság kontra Tanács) egyértelműen 
előírta, hogy „Az alkalmazható büntetőjogi szankciók típusa és (…) nem tartozik a Közösség 
hatáskörébe”. A Bizottság javaslatának az ítélettel való összeegyeztethetővé tétele érdekében 
e bekezdéseket törölni kell. 

Módosítás: 8
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7. cikk (2) bekezdés

(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzbüntetések 
a következők:

törölve

a) legfeljebb 300 000 EUR és 500 000 EUR 
közötti összeg azokban az esetekben, 
amikor a 3. cikk b)–h) pontjában említett 
bűncselekményeket súlyos gondatlanságból 
követik el és a levegő, talaj, víz, állatok vagy 
növények súlyos károsodását okozzák;

b) legfeljebb 500 000 EUR és 750 000 EUR 
közötti összeg azokban az esetekben, ha:

i. a 3. cikk a) pontjában említett 
bűncselekményt súlyos 
gondatlanságból követik el, vagy
ii.  a 3. cikk b)–h) pontjában említett 
bűncselekményt: 

- súlyos gondatlanságból követik el 
és személy halálát vagy súlyos 
sérülését okozza, vagy 
- szándékosan követik el és a levegő, 
talaj, víz, állatok vagy növények 
súlyos károsodását okozzák, vagy 

iii. a 3. cikkben említett 
bűncselekményeket a [szervezett 
bűnözésről szóló …] kerethatározatban 
meghatározott bűnszervezetben 
szándékosan követik el;

c) legfeljebb 750 000 EUR és 1 500 000 
EUR közötti összeg azokban az esetekben, 
ha:

i. a 3. cikk a) pontjában említett 
bűncselekményt szándékosan követik 
el, vagy 
ii. a 3. cikk b)–f) pontjában említett 
bűncselekményeket szándékosan 
követik el és személy halálát vagy 
súlyos sérülését okozzák.

A tagállamok alkalmazhatnak olyan 
rendszert is, amelyben a pénzbírság 
arányos a jogi személy forgalmával, a 
bűncselekmény elkövetésével szerzett vagy 
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tervezett vagyoni előnnyel, vagy más, a jogi 
személy pénzügyi helyzetét jelző értékkel, 
feltéve, hogy a rendszer olyan 
pénzbírságokat is lehetővé tesz, amelyek 
legmagasabb összege legalább megfelel a 
legmagasabb összegű pénzbírságok 
minimumának. Az irányelvet ilyen 
rendszerrel összhangban végrehajtó 
tagállamok tájékoztatják a Bizottságot 
ebbéli szándékukról. 

Indokolás

Az EB 2007. október 23-i ítéletében (C-440/05, Bizottság kontra Tanács) egyértelműen 
előírta, hogy „Az alkalmazható büntetőjogi szankciók típusa és (…) nem tartozik a Közösség 
hatáskörébe”. A Bizottság javaslatának az ítélettel való összeegyeztethetővé tétele érdekében 
e bekezdéseket törölni kell. 

Módosítás: 9
7. cikk (3) bekezdés

(3) Azon tagállamok, amelyek nem vezették 
be az eurót, az euro és a saját nemzeti 
valutájuk között az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában […]-án/én közzétett átváltási 
árfolyamot alkalmazzák.

törölve

Indokolás

Az EB 2007. október 23-i ítéletében (C-440/05, Bizottság kontra Tanács) egyértelműen 
előírta, hogy „Az alkalmazható büntetőjogi szankciók típusa és (…) nem tartozik a Közösség 
hatáskörébe”. A Bizottság javaslatának az ítélettel való összeegyeztethetővé tétele érdekében 
e bekezdéseket törölni kell. 

Módosítás: 10
7. cikk (4) bekezdés

(4) Az e cikkben előírt szankciókat kísérheti 
más szankció vagy intézkedés, különösen:

törölve

a) a környezet helyreállításának 
kötelezettsége;

b) kizárás az állami kedvezményekből és 
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támogatásokból;

c) átmeneti vagy tartós eltiltás ipari vagy 
kereskedelmi tevékenység gyakorlásától;

d) bírósági felügyelet alá helyezés;

e) bíróság által elrendelt felszámolás;

f) meghatározott intézkedések 
meghozatalára való kötelezés a büntetőjogi 
felelősség alapjául szolgáló cselekmény 
következményeinek elkerülése érdekében;

g) az ítélethez vagy alkalmazott szankcióhoz 
vagy intézkedéshez kapcsolódó bírósági 
határozat közzététele.

Indokolás

Az EB 2007. október 23-i ítéletében (C-440/05, Bizottság kontra Tanács) egyértelműen 
előírta, hogy „Az alkalmazható büntetőjogi szankciók típusa és (…) nem tartozik a Közösség 
hatáskörébe”. A Bizottság javaslatának az ítélettel való összeegyeztethetővé tétele érdekében 
e bekezdéseket törölni kell. 
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