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PR_COD_1am

Легенда  на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента освен случаите 
по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и член 7 от 
Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение  (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив. 
Отбелязването в курсив е предназначено за съответните специализирани 
отдели и се отнася до частите от законодателния текст, за които е 
предложено изменение с цел изготвяне на окончателния текст 
(например очевидно погрешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета
относно защитата на околната среда чрез наказателното право
(СOM(2007)0051 – C6-0063/2007 – 2007/0022(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (СOM(2007)0051),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 175, параграф 1 от Договора за 
създаване на Европейската общност, съгласно които предложението му е 
представено от Комисията (C6-0063/2007),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становищата на 
комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и на 
комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6-0000/2008),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на 
Комисията.

Текст, предложен от Комисията Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
Съображение 11

(11) Освен това значителните 
разлики в степента на санкциите в 
държавите-членки налагат 
необходимостта да се предвиди при 
известни обстоятелства сближаване 
на тези степени, отговарящи на 
тежестта на нарушението.

заличава се
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Обосновка

Следствие от решението на Съда на ЕО от 23 октомври 2007 г. (C-440/05), според 
което определянето на вида и размера на прилаганите наказателни санкции не попада 
в сферата на компетенциите на Общността (вж. точка 70).

Изменение 2
Съображение 12

(12) Това сближаване е особено важно 
в случаите, в които нарушенията 
имат тежки последици или са 
извършени в рамките на престъпни 
организации, които играят 
значителна роля в престъпленията 
спрямо околната среда.

заличава се

Обосновка

Следствие от решението на Съда на ЕО от 23 октомври 2007 г. (C-440/05), според 
което определянето на вида и размера на прилаганите наказателни санкции не попада 
в сферата на компетенциите на Общността (вж. точка 70).

Изменение 3
Съображение 13

(13) Тъй като настоящата директива 
предвижда минимални правила, 
държавите-членки могат да приемат 
или поддържат по-строги мерки по 
отношение на ефективната защита 
на околната среда чрез 
наказателното право.

заличава се

Обосновка

Следствие от решението на Съда на ЕО от 23 октомври 2007 г. (C-440/05), според 
което определянето на вида и размера на прилаганите наказателни санкции не попада 
в сферата на компетенциите на Общността (вж. точка 70).

Изменение 4
Член 2, буква a)

a) „незаконно“ означава нарушаващо a) „незаконно“ означава нарушаващо 
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законодателството на Общността, или 
закон, административна наредба или 
решение на компетентен орган в 
държава-членка, имащи за цел 
защитата на околната среда;

законова разпоредба на Общността, 
посочена в Приложение а, или закон, 
административна разпоредба или 
решение на компетентен орган в 
държава-членка, които служат за 
прилагане на настоящите разпоредби 
на Общността;

Обосновка

Принципът на правна сигурност и предвидимостта на наказуемите действия 
изискват прецизно обозначение на разпоредбите на Общността, които в случай на 
нарушение следва да доведат до наказателноправни санкции.

Изменение 5
Член 2, буква aa) (нова)

aa) „защитени видове от дивата 
флора и фауна” означават
1) за целите на член 3, буква ж) 
видовете, изброени в Приложение IV 
към Директива на Съвета 92/43/ЕИО 
от 21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на 
дивата флора и фауна1;
2) за целите на член 3, буква жа)
видовете, изброени в
Приложение A или Б към Регламент
на Съвета 338/97/ЕО от 9 декември 
1996 г. относно защитата на 
видовете от дивата флора и фауна 
чрез регулиране на търговията с тях2;
---------------------------------------
1 ОВ L 206 от 22 юли 1992 г., стр. 7, последно 
изменена с Директива 2006/105/ЕО (ОВ L 363 
от 20 декември 2006 г., стр. 368.)
2 ОВ L 61 от 3 март 1997 г., стр. 1, последно 
изменен с Регламент (ЕО) №. 1332/2005 на 
Комисията (ОВ L 215 от 19 август 2005 г., 
стр. 1). 

Обосновка

Точно описание на областите на приложение в интерес на правната яснота при 
наказателноправни норми.
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Изменение 6
Член 2, буква а б) (нова)

aб) „защитено местообитание”
означава всяко местообитание, респ. 
всеки вид, за което или който дадена 
област е обявена за защитена зона
съгласно член 4, параграф 1 или 2 от 
Директива на Съвета 79/409/ЕИО от
2 април 1979 г. относно опазването на 
дивите птици 1, и всяко природно 
местообитание, респ. всеки вид, за 
което/който дадена област е обявена 
за специална защитена зона съгласно 
член 4, параграф 4 от Директива 
92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 
г. за опазване на естествените 
местообитания и на дивата флора и 
фауна.
-------------------------------------------
1 ОВ L 103 от 25 април 1979 г., стр. 1,
последно изменена с Директива 2006/105/ЕО.

Обосновка

Дефиниция на понятието „защитено местообитание“, вж. също член 3, буква з).

Изменение 7
Член 2, буква б)

б) „юридическо лице“ означава всеки
правен субект, който притежава такъв 
статут според приложимото национално 
законодателство, с изключение на 
държавите или други обществени 
органи, упражняващи суверенните си 
права, и публичните международни 
организации.

б) „юридическо лице“ означава всеки 
правен субект, който притежава такъв 
статут според приложимото национално 
законодателство, с изключение на 
държавите или обществени органи, 
упражняващи суверенни права, и 
публичните международни 
организации.

Обосновка

Стандартна формулировка на понятието „юридическо лице“ в правни актове на 
Европейската общност; редакционно съгласуване.
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Изменение 8
Член 3, Въведение

Държавите-членки гарантират, че 
следните действия се считат за 
престъпление, когато са извършени 
умишлено или поне със сериозно 
нехайство.

Държавите-членки гарантират, че 
следните действия се считат за 
престъпление, когато са 
противозаконни и са извършени 
умишлено:

Обосновка

1. Съгласуване със структурата на Рамковото решение на Съвета 2005/667/ПВР от
12 юли 2005 г. относно различаването между умишлено извършени деяния и такива, 
извършени с груба небрежност. 

2. Извършването с груба небрежност се урежда в отделен член (вж. член 3a (нов))

Изменение 9
Член 3, буква a)

a) изпускането, емисията или 
влагането на известно количество 
материали или йонизиращо лъчение 
във въздуха, почвата или водата, 
което причинява смърт или сериозни 
увреждания на лице;

заличава се

Обосновка

Наказателното право е длъжно  да преследва само незаконните действия, вж. също 
член 3, буква б).

Изменение 10
Член 3, буква б)

б) незаконното изпускане, емисия или 
влагане на известно количество 
материали или йонизиращо лъчение във 
въздуха, почвата или водата, което 
причинява или може да причини смърт 
или сериозни увреждания на лице или 
значителни щети на качеството на 
въздуха, почвата, водата, животните или 
растенията;

б) изпускането, емисията или 
влагането на известно количество 
материали или йонизиращо лъчение във 
въздуха, почвата или водата, което 
причинява или може да причини смърт 
или сериозни увреждания на лице или 
значителни щети на качеството на 
въздуха, почвата, водата, животните или 
растенията;
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Обосновка

Елементът от фактическия състав „незаконност” е включен в уводното изречение 
към член 3 и поради това е излишен в отделните букви.

Изменение 11
Член 3, буква в)

в) незаконното третиране, 
включително изхвърляне и 
съхранение, транспортиране, износ 
или внос на отпадъци, включително 
опасни отпадъци, които причиняват 
или могат да причинят смърт или 
сериозни увреждания на лице или 
значителни щети на качеството на 
въздуха, почвата, водата, животните или 
растенията;

в) събиране, транспортиране, 
оползотворяване или изхвърляне на 
отпадъци, включително 
производствен надзор на тези 
процеси, както и допълнителна 
поддръжка на съоръжения за 
изхвърляне на отпадъци, 
включително действия, извършвани
от търговци и посредници 
(управление на отпадъци), които 
причиняват или могат да причинят 
смърт или сериозни увреждания на лице 
или значителни щети на качеството на 
въздуха, почвата, водата, животните или 
растенията;

Обосновка

1. Елементът от фактическия състав „незаконност” е включен в уводното изречение 
към член 3 и поради това е излишен в отделните букви.

2. Правна дефиниция на понятието „управление на отпадъци“, вземайки под внимание
„производствения надзор“ съгласно бъдещата Директива [.../.../ЕО] на Европейския 
парламент и на Съвета относно отпадъците (COD/2005/0281).

Изменение 12
Член 3, буква г)

г) незаконната експлоатация на 
инсталация, в която се провежда опасна 
дейност, или в която се съхраняват или 
използват опасни вещества или 
препарати и която причинява или може 
да причини извън инсталацията смърт 
или сериозни увреждания на лице или 
значителни щети на качеството на 
въздуха, почвата, водата, животните или 

г) експлоатацията на инсталация, в 
която се провежда опасна дейност, или в 
която се съхраняват или използват 
опасни вещества или препарати и която 
причинява или може да причини извън 
инсталацията смърт или сериозни 
увреждания на лице или значителни 
щети на качеството на въздуха, почвата, 
водата или на животните или 
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растенията; растенията;

Обосновка

Елементът от фактическия състав „незаконност” е включен в уводното изречение 
към член 3 и поради това е излишен в отделните букви.

Изменение 13
Член 3, буква д)

д) незаконният превоз на отпадъци, 
както е определен в член 2, параграф 
35 от Регламент (ЕО) № 1013/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета с 
цел печалба и в значителни количества, 
когато превозът се извършва с една 
единствена дейност или с няколко 
дейности, които изглеждат свързани;

д) превозът на отпадъци, доколкото 
тази дейност попада в обхвата на 
член 2, точка 35 от Регламент (ЕО) № 
1013/2006 на Европейския парламент и 
на Съвета с цел печалба и в значителни 
количества;

Обосновка

1. Елементът от фактическия състав „незаконност” е включен в уводното изречение 
към член 3 и поради това е излишен в отделните букви. 

2. Стандартна формулировка съгласно терминологията на европейските правни
норми относно отпадъците. 

3. Заличеното изречение не съдържа ново фактическо регулиране и поради това е
излишно.

Изменение 14
Член 3, буква е)

е) незаконното производство, 
третиране, съхранение, използване, 
транспортиране, износ или внос на 
ядрени материали или други опасни 
радиоактивни вещества, които 
причиняват или могат да причинят 
смърт или сериозни увреждания на лице
или значителни щети на качеството на 
въздуха, почвата, водата, животните или 
растенията;

е) производството, третирането, 
съхранението, използването, 
транспортирането, износът или 
вносът на ядрени материали или други 
опасни радиоактивни вещества, които 
причиняват или могат да причинят 
смърт или сериозни увреждания на лица
или значителни вреди на качеството на 
въздуха, почвата, водата или на 
животните или растенията;
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Обосновка

1. Елементът от фактическия състав „незаконност” е включен в уводното изречение 
към член 3 и поради това е излишен в отделните букви. 

2. Редакционна промяна.

Изменение 15
Член 3, буква ж)

ж) незаконното притежание, 
придобиване, увреждане, убийство 
или търговия с екземпляри от 
защитени видове от дивата флора и 
фауна или техни части или 
продукти;

ж) притежанието или придобиването
на екземпляри от защитени видове от 
дивата флора и фауна, техни части 
или продукти, както и тяхното 
убийство или унищожаване, 
доколкото действията на 
извършителя са продиктувани от 
професията или обичайното му 
поведение;

Обосновка

Ограничаване на фактическия състав с цел изключване на маловажни случаи от 
наказателно преследване.

Изменение 16
Член 3, буква жa) (нова)

жа) търговията със защитени видове 
от дивата флора и фауна, с техни 
части или продукти, доколкото 
действията на извършителя са 
продиктувани от професията или 
обичайното му поведение; 

Обосновка

Включване на търговията със защитени видове от дивата флора и фауна като 
наказуемо действие съгласно дефиницията в член 2, буква aa) (нова), точка 2.

Изменение 17
Член 3, буква з)

з) незаконното значително влошаване з) разработването или добиването на 
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на състоянието на защитен ареал; почвени материали, извършването на 
изкопни работи или засипване, 
създаването, промяната или 
премахването на водоеми, 
пресушаването на влажни зони, 
изграждането на сгради или 
изкореняването на гори, което в 
значителна степен възпрепятства
опазването на защитен ареал;

Обосновка

Прецизиране на наказуемото посегателство върху защитен ареал съгласно 
изискването за правна сигурност.

Изменение 18
Член 3, буква и)

и) незаконната търговия или 
използване на озоноразрушаващи 
вещества. 

и) търговията или производството, 
продажбата или използването на 
озоноразрушаващи вещества.

Обосновка

Елементът от фактическия състав „незаконност” е включен в уводното изречение 
към член 3 и поради това е излишен в отделните букви. Обхващане на съпоставими 
опасни и поради това наказуеми действия.

Изменение 19
Член 3a (нов)

Член 3a 
Деяния, извършени с груба 

небрежност
Държавите-членки гарантират, че 
посочените в член 3, буква б) - е), 
както и буква з) и и) действия, се 
считат за престъпление, когато са 
извършени с груба небрежност.

Обосновка

Разделяне на умишлените деяния и деянията, извършени с небрежност, съгласно 
структурата на рамковото решение 2005/667/ПВР от 12 юли 2005 г. Ограничаване на 
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наказуемостта на деяния, извършени с груба небрежност, до нарушения със 
съпоставима тежест съгласно изискването за необходимост, предвидено в 
решението на Съда на ЕО от 23 октомври 2007 г. (C-440/05).

Изменение 20
Член 4

Участие и подбуда Подбуда и помагачество
Държавите-членки гарантират, че 
участието или подбудата към 
действията, посочени в член 3, се 
считат за престъпление.

Държавите-членки гарантират, че 
подбудата и помагачеството към
действията, посочени в член 3, са 
наказуеми.

Обосновка

1. Ограничаване на подбудата и помагачеството до умишлени деяния.

2. Редакционна промяна.

Изменение 21
Член 5

1. Държавите-членки гарантират, че 
извършването на нарушенията, 
посочени в членове 3 и 4, са наказуеми с 
ефективни, съответстващи и 
разубеждаващи наказателни санкции.

1. Всяка държава-членка взема 
необходимите мерки, за да гарантира, 
че извършването на престъпленията, 
посочени в членове 3 - 4, са наказуеми с 
ефективни, пропорционални и 
разубеждаващи наказателни санкции.

2. Държавите-членки гарантират, че 
извършването на нарушенията, 
посочени в член 3, букви б) – з), е 
наказуемо с максимално наказание от 
поне между една и три години 
лишаване от свобода, когато 
нарушението е извършено със 
сериозно нехайство и причинява 
значителни щети на въздуха, 
почвата, водата, животните или 
растенията.
3. Държавите-членки гарантират, че 
извършването на следните нарушения 
е наказуемо с максимално наказание 
от поне между две и пет години 
лишаване от свобода: 
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(а) нарушението, посочено в член 3, 
буква а), когато нарушението е 
извършено със сериозно нехайство; 
(б) нарушенията, посочени в член 3, 
букви б) – е), когато нарушението е 
извършено със сериозно нехайство и 
причинява смъртта или сериозни 
увреждания на лице;
(в) нарушенията, посочени в член 3, 
букви б)—з), когато нарушението е 
извършено умишлено и причинява 
значителни щети на въздуха, 
почвата, водата, животните или 
растенията;
(г) нарушенията, посочени в член 3, 
когато нарушението е извършено в 
рамките на престъпна организация по 
смисъла на Рамково решение [… 
относно борбата с организираната 
престъпност].
4. Държавите-членки гарантират, че 
извършването на следните нарушения 
е наказуемо с максимално наказание 
от поне между пет и десет години 
лишаване от свобода: 
(a) нарушението, посочено в член 3, 
буква а), когато нарушението е 
извършено умишлено; 
(б) нарушенията, посочени в член 3, 
букви б) – е), когато нарушението е 
извършено умишлено и причинява 
смъртта или сериозни увреждания на 
лице. 
5. Наказателните санкции, 
предвидени в този член, могат да 
бъдат придружени от други санкции 
или мерки, и по-специално:
(a) лишаването от права на 
физическо лице да извършва дейност, 
изискваща официално разрешение или 
одобрение, или да основава, ръководи 
или управлява компания или 
фондация, когато фактите, довели до 
неговото осъждане показват висока 
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степен на риск от повтаряне на 
същия вид престъпна дейност; 
(б) публикуването на съдебното 
решение, свързано с осъждането, или 
прилаганите санкции или мерки; 
(в) задължението да се възстановят 
щетите върху околната среда.

Обосновка

Редакционни промени.

Следствие от решението на Съда на ЕО от 23 октомври 2007 г. (C-440/05), според 
което определянето на вида и размера на прилаганите наказателни санкции не попада 
в сферата на компетенциите на Общността (вж. точка 70). 

Изменение 22
Член 6, параграф 1, Въведение

1. Държавите-членки гарантират, че 
юридическите лица могат да бъдат 
държани отговорни за нарушенията, 
посочени в член 3, извършени в тяхна 
полза от лице, действащо било то 
индивидуално или като част от орган на 
юридическо лице, което има водеща 
позиция в рамките на юридическото 
лице въз основа на

1. Държавите-членки гарантират, че 
юридическите лица могат да бъдат 
държани отговорни за престъпленията, 
посочени в членове 3 - 4, извършени в 
тяхна полза от лице, действащо било то
индивидуално или като част от орган на 
юридическо лице, което има водеща 
позиция в рамките на юридическото 
лице въз основа на

Обосновка

Обхващане на деяния, извършени с груба небрежност.

Изменение 23
Член 6, параграф 2

2. Държавите-членки гарантират също 
така, че юридическо лице може да бъдат 
държано отговорно, в случаите, в които 
липсата на наблюдение или контрол от 
страна на лице, посочено в параграф 1, е 
направила възможно извършването на 
нарушение, посочено в член 3, в полза 
на това юридическо лице от лице на 

2. Държавите-членки гарантират също 
така, че юридическо лице може да бъдат 
държано отговорно, в случаите, в които 
липсата на наблюдение или контрол от 
страна на лице, посочено в параграф 1, е 
направила възможно извършването на 
престъпление, посочено в членове 3 - 4, 
в полза на това юридическо лице от 
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негово подчинение. лице на негово подчинение.

Обосновка

Обхващане на деяния, извършени с груба небрежност.

Изменение 24
Член 7

1. Държавите-членки гарантират, че 
юридическо лице, държано отговорно 
за нарушение по смисъла на член 6, 
може да получи наказание от 
ефективни, съответстващи и 
разубеждаващи санкции, които 
включват наказателни или 
ненаказателни глоби.

1. Държавите-членки вземат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че юридическо лице, 
отговорно за престъпление по смисъла 
на член 6, може да получи наказание от
ефективни, съответстващи и 
разубеждаващи санкции.

2. Глобите, предвидени в параграф 1, 
възлизат на
(а) максимален размер от поне между 
EUR 300 000 и EUR 500 000 в 
случаите, в които нарушението, 
посочено в член 3, букви б) – з), е 
извършено със сериозно нехайство и 
причинява значителни щети на 
въздуха, почвата, водата, животните 
или растенията;
(б) максимален размер от поне между 
EUR 500 000 и EUR 750 000 в
случаите, в които
(i) нарушението, посочено в член 3, 
буква а), е извършено със сериозно 
нехайство или
(ii) нарушение, посочено в член 3, 
букви б) – з)
- е извършено със сериозно нехайство 
и причинява смъртта или сериозни 
увреждания на лице, или
- е извършено умишлено и причинява 
значителни щети на въздуха, почвата 
или водата или на животните или 
растенията, или
(iii) нарушението, посочено в член 3, е 
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извършено умишлено в рамките на 
престъпна организация по смисъла на 
Рамково решение [… относно борбата 
с организираната престъпност];
(в) максимален размер от поне между 
EUR 750 000 и EUR 1 500 000 в 
случаите, в които
(i) нарушение, посочено в член 3, буква 
а), е извършено умишлено или
(ii) нарушение, посочено в член 3, 
букви б) – е), е извършено умишлено и 
причинява смъртта или сериозни 
увреждания на лице.
Държавите-членки могат да 
приложат система, в която глобата 
е пропорционална на оборота на 
юридическото лице, на постигнатата 
или предвидена финансовата облага 
от извършването на деянието или 
която и да е друга стойност, 
показваща финансовото състояние на 
юридическото лице, при условие че 
тази система позволява налагането 
на максимални глоби, които са равни 
поне на минимума за максималните 
глоби. Държавите-членки, които 
прилагат директивата в 
съответствие с такава система, 
уведомяват Комисията, че 
възнамеряват да го правят.
3. Държавите-членки, в които еурото 
не е прието, прилагат обменния курс 
между еурото и тяхната валута, 
публикуван в Официален вестник на 
Европейския съюз на […]
4. Санкциите, предвидени в този член, 
могат да бъдат придружени от други 
санкции или мерки, и по-специално:
(а) задължението да се възстановят 
щетите върху околната среда, 
(б) изключването от правото за 
обществени облаги или помощи,
(в) временното или постоянно 
лишаване от право на практикуване 
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на промишлена или търговска 
дейност,
(г) поставянето под съдебен контрол,
(д) съдебно решение за ликвидация,
(е) задължението за приемане на 
специфични мерки за отстраняване 
на последствията от поведение, като
това, върху което се основава 
наказателната отговорност,
(ж) публикуването на съдебното 
решение, свързано с осъждането, или 
прилаганите санкции или мерки.

Обосновка

1. Редакционна промяна. 

2. Следствие от решението на Съда на ЕО от 23 октомври 2007 г. (C-440/05), точка
66.

Следствие от решението на Съда на ЕО от 23 октомври 2007 г. (C-440/05), според 
което определянето на вида и размера на прилаганите наказателни санкции не попада 
в сферата на компетенциите на Общността (вж. точка 70).

Изменение 25
Член 8

Член 8 заличава се
Докладване

Най-късно до ... и на всеки три години 
след това държавите-членки 
предоставят информация на 
Комисията относно прилагането на 
настоящата директива под формата 
на доклад.
Въз основа на тези доклади 
Комисията представя доклад пред 
Европейския парламент и пред 
Съвета.

Обосновка

За разлика от третия стълб на Договорите за ЕО и ЕС Комисията разполага с 
подходящите инструменти, за да гарантира спазването на правото на Общността. 
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Поради това задължението за предоставяне на доклад е излишна бюрократична 
мярка.

Изменение 26
Член 9, параграф 1, алинея 1

1. Държавите-членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с 
настоящата директива най-късно до 
[…].Те незабавно съобщават на 
Комисията текста на тези 
разпоредби, както и таблица на 
съответствието между тези 
разпоредби и настоящата директива. 

1. Държавите-членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с 
настоящата директива най-късно до 
[…].[…]. 

Обосновка

Заличеното определение следва да се включи в съображение. 

Изменение 27
Приложение a (ново)

Приложение a
СПИСЪК НА ЗАКОНОДАТЕЛНИТЕ 

АКТОВЕ НА ОБЩНОСТТА, 
НАРУШЕНИЕТО НА КОИТО 

ПРЕДСТАВЛЯВА НЕЗАКОННО 
ДЕЙСТВИЕ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛЕН 

2, БУКВА a) ОТ НАСТОЯЩАТА
ДИРЕКТИВА

- Директива 70/220/ЕИО на Съвета от 
20 март 1970 г. за сближаване на 
законодателствата на държавите-
членки относно мерките, които 
трябва да се приемат, за контрол 
върху замърсяването на въздуха от 
газовете на двигателите с 
принудително запалване, с които са 
оборудвани моторните превозни 
средства; следва да бъде отменена с 
нов регламент
- Директива 72/306/ЕИО на Съвета от 
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2 август 1972 г. за сближаване на 
законодателствата на държавите-
членки относно мерките, които 
следва да се предприемат срещу 
емисията на замърсители от 
дизеловите двигатели, предназначени 
за употреба в превозните средства;
- Директива 75/439/ЕИО на Съвета от 
16 юни 1975 г. относно 
обезвреждането на отработени 
масла;
- Директива 76/464 на Съвета от 4 
май 1976 г. за замърсяването на 
водната среда на Общността, 
причинено от изливанията на някои 
опасни вещества; предстои да бъде 
отменена с Директива 2000/60, 
считано от 2013 г.;
- Директива 76/769/ЕИО на Съвета от 
27 юли 1976 г. за сближаване на 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на 
държавите-членки относно 
ограниченията за пускането на пазара 
и употребата на някои опасни 
вещества и препарати; предстои да 
бъде заменена с Регламент относно 
регистрацията, оценката, 
разрешаването и ограничаването на 
химикали (REACH), ), считано от 1 
юни 2009 г.;
- Директива 77/537/ЕИО на Съвета от 
28 юни 1977 г. за сближаване на 
законодателствата на държавите-
членки относно мерките, които 
трябва да се вземат срещу емисиите 
на замърсяващи вещества от дизелови 
двигатели, предназначени за 
селскостопанските или горските 
колесни трактори;
- Директива 78/176/ЕИО на Съвета от 
20 февруари 1978 г. относно отпадъци 
от производството на титанов 
диоксид;
- Директива 79/117/ЕИО от 21 
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декември 1978 г. относно забраната за 
пускане на пазара и употреба на 
продукти за растителна защита, 
съдържащи някои активни вещества;
- Директива 79/409/ЕИО на Съвета от 
2 април 1979 г. относно опазването на 
дивите птици;
- Регламент (ЕИО) № 348/81 от 20 
януари 1981 г. относно общите 
правила за внос на продукти от 
китове и други китоподобни;
- Директива 82/176/ЕИО на Съвета от 
22 март 1982 г. за граничните 
стойности и целевите показатели за 
качество за заустванията на живак 
от отрасъла на хлор-алкална 
електролиза; предложена е отмяна
- Директива 83/513/ЕИО на Съвета от 
26 септември 1983 г. за граничните 
стойности и целевите показатели за 
качество за заустванията на кадмий; 
предложена е отмяна
- Директива 84/156/ЕИО на Съвета от 
8 март 1984 г. за граничните 
стойности и целевите показатели за 
качество за изхвърлянията на живак 
от други отрасли, освен този на хлор-
алкалната електролиза; предложена 
е отмяна
- Директива 84/360/ЕИО на Съвета от 
28 юни1984 г. относно борбата със 
замърсяването на въздуха от 
промишлени инсталации; предстои 
да бъде отменена през октомври 2007 
г.
- Директива 84/491/ЕИО на Съвета от 
9 октомври 1984 г. за граничните 
стойности и целевите показатели за 
качество за заустванията на 
хексахлорциклохексан; предложена е 
отмяна
- Директива 86/278/ЕИО на Съвета от 
12 юни 1986 г. за опазване на околната 
среда, и по-специално на почвата, при 
използване на утайки от отпадъчни 
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води в земеделието;
- Директива 86/280/ЕИО на Съвета от 
12 юни 1986 г. относно граничните 
стойности и целевите показатели за 
качество за заустванията на някои 
опасни вещества от списък І на 
приложението към Директива 
76/464/ЕИО; предложена е отмяна
- Директива 90/219/ЕИО на Съвета от 
23 април 1990 г. относно работа с 
генетично модифицирани 
микроорганизми в контролирани 
условия;
- Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 
21 май 1991 г. за пречистването на 
градските отпадъчни води;
- Директива 91/414/ЕИО на Съвета 
относно пускането на пазара на 
продукти за растителна защита;
- Директива 91/689/ЕИО на Съвета от 
12 декември 1991 г. относно опасните
отпадъци;
- Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 
21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на 
дивата флора и фауна;
- Директива 92/112/ЕИО на Съвета от 
15 декември 1992 г. относно 
процедурите за хармонизиране на 
програмите за намаляване и
евентуално премахване на 
замърсяването, причинявано от 
отпадъците от производството на 
титанов двуокис;
- Директива 94/63/ЕО на Съвета от 20 
декември 1993 г. относно 
ограничаването на емисиите на 
летливи органични съединения (ЛОС), 
изпускани при съхранението и превоза 
на бензини от терминали до 
бензиностанции;
- Директива 96/59/ЕО на Съвета от 16 
септември 1996 г. за обезвреждането 
на полихлорирани бифенили и 
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полихлорирани терфенили 
(ПХБ/ПХТ);
- Директива 96/61/ЕО на Съвета от 24 
септември 1996 г. за комплексно 
предотвратяване и контрол на 
замърсяването;
- Директива 96/82/ЕО на Съвета от 9 
декември 1996 г. относно контрола на 
опасностите от големи аварии, 
които включват опасни вещества;
- Директива 97/68/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 
декември 1997 г. относно сближаване 
законодателствата на държавите-
членки във връзка с мерките за 
ограничаване емисиите на газообразни 
и прахообразни замърсители от 
двигатели с вътрешно горене, 
инсталирани в извънпътна подвижна 
техника;
- Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета 
от 9 декември 1996 г. относно 
защитата на видовете от дивата 
флора и фауна чрез регулиране на 
търговията с тях;
- Директива 98/8/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 
февруари 1998 г. относно пускането 
на пазара на биоциди;
- Директива 98/70/EO на Европейския 
парламент и на Съвета от 13 
октомври 1998 г. относно качеството 
на бензиновите и дизеловите горива и 
за изменение на Директива 93/12/ЕИО 
на Съвета;
- Директива 99/13/ЕО на Съвета от 11 
март 1999 г. за ограничаване на
емисиите на летливи органични 
съединения, дължащи се на 
употребата на органични 
разтворители в определени дейности 
и инсталации;
- Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 
26 април 1999 г. относно 
депонирането на отпадъци;
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- Директива 1999/32/ЕО на Съвета от
26 април 1999 г. относно 
намаляването на съдържанието на 
сяра в определени течни горива и за 
изменение на Директива 93/12/EИО;
- Директива 2000/53/EO на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 18 септември 2000 г. относно 
излезлите от употреба превозни 
средства;
- Директива 2000/59/EO на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 27 ноември 2000 г. относно 
пристанищните приемни 
съоръжения за отпадъци от 
експлоатацията на корабите и на 
остатъци от товари;
- Директива 2000/60/EO на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 23 октомври 2000 г. за 
установяване рамка за действията на 
Общността в областта на 
политиката за водите;
- Директива 2000/76/EO на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 4 декември 2000 г. относно 
изгарянето на отпадъците;
- Регламент (ЕО) № 2037/2000 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 29 юни 2000 г. относно вещества, 
които нарушават озоновия слой;
- Директива 2001/18/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 12 март 2001 г. относно 
съзнателното освобождаване на 
генетично модифицирани организми в 
околната среда и за отмяна на 
Директива 90/220/ЕИО на Съвета;
- Директива 2001/80/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно ограничаване на емисиите на 
определени замърсители във въздуха, 
изпускани от големи горивни 
инсталации;
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- Директива 2002/96/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 27 януари 2003 г. относно 
отпадъци от електрическо и 
електронно оборудване (ОЕЕО);
- Регламент (ЕО) № 850/2004 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 29 април 2004 г. относно 
устойчивите органични замърсители 
и за изменение на Директива 
79/117/ЕИО;
- Директива 2005/55/ ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 28 септември 2005 г. за 
сближаване на законодателствата на 
държавите-членки относно мерките, 
които трябва да се предприемат 
срещу емисиите на газообразни и 
механични замърсители от дизелови 
двигатели, използвани в превозните 
средства и емисиите на газообразни 
замърсители от бензинови двигатели, 
зареждани с гориво от природен газ 
или втечнен нефтен газ, използвани в 
превозните средства;
- Директива 2005/78/ЕО на 
Комисията от 14 ноември 2005 г. 
относно изпълнение на Директива 
2005/55/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета за сближаване 
законодателствата на държавите-
членки относно мерките, които 
трябва да бъдат взети срещу емисии 
от замърсяващи газове и частици от 
двигатели за превозни средства с 
компресионно запалване, и емисии от 
замърсяващи частици от двигатели 
за превозни средства с принудително 
запалване, използващи гориво 
природен газ или втечнен нефтен газ, 
и за изменение на Приложения І, II, 
III, IV и VI към нея;
- Директива 2006/11/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 15 февруари 2006 г. относно 
замърсяването, причинено от 
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определени опасни вещества, 
изпуснати във водната среда на 
Общността;
- Директива 2006/12/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 5 април 2006 г. относно 
отпадъците;
- Директива 2006/21/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 15 март 2006 г. относно 
управлението на отпадъците от 
миннодобивните индустрии и за 
изменение на Директива 2004/35/ЕО;
- Директива 2006/32/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 5 април 2006 г. относно 
ефективността при крайното 
потребление на енергия и 
осъществяване на енергийни услуги и 
за отмяна на Директива 93/76/ЕИО на 
Съвета;
- Директива 2006/66/ЕО относно 
батерии и акумулатори и отпадъци 
от батерии и акумулатори, и за 
отмяна на Директива 91/157/ЕИО;
- Директива 2006/118/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 12 декември 2006 г. за опазване на 
подземните води от замърсяване и 
влошаване на състоянието им;
- Регламент (ЕО) № 1013/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 14 юни 2006 г. относно превози на 
отпадъци, в сила от 12 юли 2007 г.
- Регламент на Европейския 
парламент и на Съвета за типово 
одобрение на моторни превозни 
средства по отношение на емисиите
от леки превозни средства за превоз 
на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) 
и за достъпа до информация за 
ремонт и техническо обслужване на 
превозни средства; предстои да бъде 
приет през следващите дни и да 
отмени Директива 70/220/ЕИО 66 
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месеца след влизането му в сила;
- Регламент (ЕО) № 1418/07 на 
Комисията от 29 ноември 2007г. 
относно износа за оползотворяване на 
някои отпадъци, изброени в 
приложение III или IIIA към 
Регламент (ЕО) № 1013/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета, 
в някои страни, за които Решението 
на ОИСР относно контрола върху 
трансграничното движение на 
отпадъци не се прилага.

Обосновка

Акцесорна компетентност въз основа на член 2, буква a).
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BEGRÜNDUNG

I.     Allgemeiner Hintergrund

Die Vorgeschichte des Richtlinienentwurfs ist ausführlich im Arbeitsdokument des 
Berichterstatters vom 12.06.2007 unter Punkt I erläutert, welches dem Rechtsausschuss 
vorliegt.

II.    Европейския съд-Urteil vom 23.10.2007

Mit seinem Urteil vom 23.10.2007 in der Sache "Kommission gegen Rat betreffend den 
Rahmenbeschluss des Rates über strafrechtliche Sanktionen bei der Bekämpfung der 
Verschmutzung durch Schiffe" (C-440/05) hat der EuGH erstmals klargestellt, dass die 
Bestimmung von Art und Maß der anzuwendenden strafrechtlichen Sanktionen nicht in 
die Zuständigkeit der Gemeinschaft fällt. Der Vorschlag der Europäischen Kommission vom 
09.02.2007 für die Richtlinie über den strafrechtlichen Schutz der Umwelt (KOM(2007)51) 
steht im Gegensatz zu dieser Entscheidung und muss entsprechend korrigiert werden.

III.    Der Berichtsentwurf für den Rechtsausschuss

Zusammenfassend schlägt der Berichterstatter den Mitgliedern des 
Rechtsausschusses folgende Änderungen am Entwurf der Europäischen Kommission vor:

1.     In Artikel 5 und 7 ist das Urteil des EuGH vom 23.10.2007 umzusetzen. Da die 
Bestimmung von Art und Maß der anzuwendenden strafrechtlichen Sanktionen danach nicht 
in die Zuständigkeit der Gemeinschaft fallen, sind jeweils die Absätze 2ff. zu streichen.

2.     In Artikel 2 werden einige Definitionen aufgrund des Bestimmtheitsgebots präzisiert 
bzw. ergänzt: Präzisiert wird u.a. die Definition der Rechtswidrigkeit. Hier wird eine 
Annexkompetenz geschaffen. Ergänzt werden die Definitionen für die Begriffe "geschützte 
wildlebende Tier- oder Pflanzenarten" und "geschützter Lebensraum".

3.     Bei den Straftaten in Artikel 3 sind die vorsätzliche und die grob fahrlässige Begehung 
getrennt zu behandeln. Dies entspricht der Struktur des Rahmenbeschluss des Rates 
2005/667/JI vom 12.07.2005. Bei den einzelnen Straftatbeständen sind aus Gründen der 
Rechtssicherheit und des Bestimmtheitsgebots einige Präzisionen bzw. Anpassungen an neu 
geltendes Recht notwendig.

4.     Die von der Kommission vorgeschlagenen Berichtspflichten der Mitgliedstaaten sind 
bürokratisch und an dieser Stelle überflüssig, da im Hinblick auf das Gemeinschaftsrecht -
anders als in der dritten Säule der Europäischen Verträge - geeignete Instrumentarien zur 
Verfügung stehen, um für dessen Einhaltung zu sorgen.

*****


	706802bg.doc

