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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...].
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlig beskyttelse af 
miljøet
(KOM(2007)0051 – C6–0063/2007 – 2007/0022(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2007)0051),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 175, på grundlag af hvilke 
Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0063/2007),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelser fra Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige 
og Indre Anliggender (A6–0000/2008),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 11

(11) Endvidere gør de store forskelle i 
sanktionsniveauerne i medlemsstaterne 
det nødvendigt under visse 
omstændigheder at tilstræbe en indbyrdes 
tilnærmelse af disse sanktionsniveauer i 
forhold til, hvor grov en strafbar handling 
der er tale om.

udgår 

Begrundelse

En følge af Domstolens afgørelse af 23. oktober 2007 (C-440/05), hvori det konstateres, at 
fastsættelsen af de pågældende sanktioners type og omfang ikke henhører under 
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Fællesskabets kompetence (se præmis 70).

Ændringsforslag 2
Betragtning 12

(12) En sådan indbyrdes tilnærmelse er 
særlig vigtig i tilfælde, hvor de strafbare 
handlinger har alvorlige følgevirkninger, 
eller de strafbare handlinger begås inden 
for rammerne af kriminelle 
organisationer, som spiller en væsentlig 
rolle i miljøkriminalitet.

udgår 

Begrundelse

En følge af Domstolens afgørelse af 23. oktober 2007 (C-440/05), hvori det konstateres, at 
fastsættelsen af de pågældende sanktioners type og omfang ikke henhører under 
Fællesskabets kompetence (se præmis 70).

Ændringsforslag 3
Betragtning 13

(13) Eftersom dette direktiv fastsætter 
minimumsregler, står det 
medlemsstaterne frit for at vedtage eller 
opretholde strengere bestemmelser 
vedrørende en effektiv strafferetlig 
beskyttelse af miljøet.

udgår 

Begrundelse

En følge af Domstolens afgørelse af 23. oktober 2007 (C-440/05), hvori det konstateres, at 
fastsættelsen af de pågældende sanktioners type og omfang ikke henhører under 
Fællesskabets kompetence (se præmis 70).

Ændringsforslag 4
Artikel 2, litra a

a) "ulovlig" overtrædelse af 
fællesskabsretlige bestemmelser eller love, 
administrative bestemmelser eller 
afgørelser truffet af en kompetent 
myndighed i en medlemsstat, som tager 
sigte på at beskytte miljøet

a) "ulovlig" overtrædelse af en af de 
fællesskabsretlige bestemmelser, der er 
nævnt i bilag a, eller love, administrative 
bestemmelser eller afgørelser truffet af en 
kompetent myndighed i en medlemsstat, 
som tjener til gennemførelse af disse 
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fællesskabsretlige bestemmelser

Begrundelse

Det strafferetlige specialitetsprincip og strafbar adfærds forudsigelighed kræver, at det 
præcist fremgår, hvilke fællesskabsretlige bestemmelser der i tilfælde af overtrædelse skal 
udløse strafferetlige sanktioner.   

Ændringsforslag 5
Artikel 2, litra a a (nyt)

aa) "beskyttede vilde dyr og plantearter"
1) i forbindelse med artikel 3, litra g), de 
arter, der er nævnt i bilag IV til Rådets 
direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om 
om bevaring af naturtyper samt vilde dyr 
og planter1,
2) i forbindelse med artikel 3, litra ga), de 
arter, der er nævnt i bilag A og B til 
Rådets forordning (EF) nr. 338/97 af 9. 
december 1996 om beskyttelse af vilde dyr 
og planter ved kontrol af handelen 
hermed2

---------------------------------------
1 EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7. Senest ændret ved 
direktiv 2006/105/EF (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 
368).

2 EFT L 61 af 3.3.1997, s. 1. Senest ændret ved 
Kommissionens forordning (EF) nr. 1332/2005 
(EUT L 215 af 19.8.2005, s. 1).

Begrundelse

Af hensyn til den retlige klarhed omkring de strafferetlige regler bør anvendelsesområdet 
beskrives præcist.

Ændringsforslag 6
Artikel 2, litra a b (nyt)

ab) "beskyttede levesteder"alle levesteder 
hhv. arter, for hvilke et område er udlagt 
som beskyttet område i henhold til artikel 
4, stk. 1 hhv. 2, i Rådets direktiv 
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79/409/EØF af 2. april 1979 om 
beskyttelse af vilde fugle1, samt alle 
naturtyper hhv. arter, for hvilke et område 
er udpeget som særligt bevaringsområde i 
henhold til artikel 4, stk. 4, i direktiv 
92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring 
af naturtyper samt vilde dyr og planter
-------------------------------------------
1 EFT L 103 af 25.4.1979, s. 1. Senest ændret ved 
direktiv 2006/105/EF.

Begrundelse

Definition af begrebet "beskyttede levesteder", se også artikel 3, litra h). 

Ændringsforslag 7
Artikel 2, litra b

b) "juridisk person" enhver retlig enhed, 
der har denne status i henhold til gældende 
national ret, dog ikke stater eller andre
offentlige organer under udøvelsen af 
suveræne rettigheder samt offentligretlige 
internationale organisationer.

b) "juridisk person" enhver retlig enhed, 
der har denne status i henhold til gældende 
national ret, dog ikke stater eller offentlige 
organer under udøvelsen af suveræne 
rettigheder samt offentligretlige 
internationale organisationer.

Begrundelse

Standarddefinition af begrebet "juridisk person" i fællesskabsretsakter. Redaktionel 
tilpasning.

Ændringsforslag 8
Artikel 3, indledning

Medlemsstaterne sikrer, at nedenstående 
adfærd udgør en strafbar handling, hvis den 
begås forsætligt eller i det mindste ved 
grov uagtsomhed:

Medlemsstaterne sikrer, at nedenstående 
adfærd udgør en strafbar handling, hvis den 
er ulovlig og begås forsætligt:

Begrundelse

1. Tilpasning til strukturen i Rådets rammeafgørelse 2005/667/RIA af 12. juli 2005, hvad 
angår sondringen mellem forsætligt og uagtsomt begåede handlinger. 

2. Der fastsættes bestemmelser om handlinger, der begås ved grov uagtsomhed, i en separat 
artikel (se artikel 3a (ny)).
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Ændringsforslag 9
Artikel 3, litra a

a) udledning, emission eller tilførsel af et 
kvantum materialer eller af ioniserende 
stråling i luften, jorden eller vandet, der 
forårsager dødsfald eller alvorlig 
personskade

udgår 

Begrundelse

Kun ulovlig adfærd skal indebære strafferetlige sanktioner, se også artikel 3, litra b).

Ændringsforslag 10
Artikel 3, litra b

b) ulovlig udledning, emission eller 
tilførsel af et kvantum materialer eller af 
ioniserende stråling i luften, jorden eller 
vandet, der forårsager eller kan forårsage 
dødsfald eller alvorlig personskade eller 
betydelig skade på luftens, jordens eller 
vandets kvalitet samt på dyr eller planter

b) udledning, emission eller tilførsel af et 
kvantum materialer eller af ioniserende 
stråling i luften, jorden eller vandet, der 
forårsager eller kan forårsage dødsfald eller 
alvorlig personskade eller betydelig skade 
på luftens, jordens eller vandets kvalitet 
samt på dyr eller planter

Begrundelse

At der er tale om ulovlige handlinger, fremgår nu af indledningen til artikel 3, hvorfor det 
ikke behøver nævnes i de enkelte litraer. 

Ændringsforslag 11
Artikel 3, litra c

c) ulovlig behandling, herunder 
bortskaffelse og oplagring, transport, 
eksport eller import af affald, herunder 
farligt affald, der forårsager eller kan 
forårsage dødsfald eller alvorlig 
personskade eller betydelig skade på 
luftens, jordens eller vandets kvalitet samt
på dyr eller planter

c) indsamling, transport, nyttiggørelse 
eller bortskaffelse af affald, herunder 
virksomhedstilsyn i forbindelse hermed og 
efterbehandling af deponeringsanlæg, og
herunder operationer, der overtages af 
forhandlere eller agenter (håndtering af 
affald), der forårsager eller kan forårsage 
dødsfald eller alvorlig personskade eller 
betydelig skade på luftens, jordens eller 
vandets kvalitet eller på dyr eller planter
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Begrundelse

1. At der er tale om ulovlige handlinger, fremgår nu af indledningen til artikel 3, hvorfor det 
ikke behøver nævnes i de enkelte litraer. 

2. Retsdefinition på begrebet "håndtering af affald" omfattende virksomhedstilsyn i 
overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets kommende direktiv [.../.../EF] om 
affald (2005/0281(COD)).   

Ændringsforslag 12
Artikel 3, litra d

d) ulovlig drift af et fabriksanlæg, hvor der 
udføres en farlig aktivitet, eller hvor der 
oplagres eller benyttes farlige stoffer eller 
præparater, og som uden for dette 
fabriksanlæg forårsager eller kan forårsage 
dødsfald eller alvorlig personskade eller 
betydelig skade på luftens, jordens eller 
vandets kvalitet samt på dyr eller planter

d) drift af et fabriksanlæg, hvor der udføres 
en farlig aktivitet, eller hvor der oplagres 
eller benyttes farlige stoffer eller 
præparater, og som uden for dette 
fabriksanlæg forårsager eller kan forårsage 
dødsfald eller alvorlig personskade eller 
betydelig skade på luftens, jordens eller 
vandets kvalitet eller på dyr eller planter

Begrundelse

At der er tale om ulovlige handlinger, fremgår nu af indledningen til artikel 3, hvorfor det 
ikke behøver nævnes i de enkelte litraer. 

Ændringsforslag 13
Artikel 3, litra e

e) ulovlig overførsel af affald som 
defineret i artikel 2, nr. 35), i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1013/2006 i profitsøgende øjemed og i 
ikke-ubetydelige mængder, uanset om 
overførslen sker i en enkelt operation eller 
i flere operationer, der forekommer at 
være forbundne

e) overførsel af affald, når denne 
operation omfattes af artikel 2, nr. 35), i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 1013/2006 og sker i profitsøgende 
øjemed og i ikke-ubetydelige mængder

Begrundelse

1. At der er tale om ulovlige handlinger, fremgår nu af indledningen til artikel 3, hvorfor det 
ikke behøver nævnes i de enkelte litraer.  

2. Standardformulering i overensstemmelse med europæisk affaldsrets terminologi.  

3. Den bortfaldne sætning indeholder intet nyt om handlingens ulovlighed, hvorfor den er 
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overflødig.  

Ændringsforslag 14
Artikel 3, litra f

f) ulovlig fremstilling, behandling, 
oplagring, anvendelse, transport, eksport 
eller import af nukleart materiale eller 
andre farlige radioaktive stoffer, der 
forårsager eller kan forårsage dødsfald eller 
alvorlig personskade eller betydelig skade 
på luftens, jordens eller vandets kvalitet 
samt på dyr eller planter

f) fremstilling, behandling, oplagring, 
anvendelse, transport, eksport eller import 
af nukleart materiale eller andre farlige 
radioaktive stoffer, der forårsager eller kan 
forårsage dødsfald eller alvorlig 
personskade eller betydelig skade på 
luftens, jordens eller vandets kvalitet eller 
på dyr eller planter

Begrundelse

1. At der er tale om ulovlige handlinger, fremgår nu af indledningen til artikel 3, hvorfor det 
ikke behøver nævnes i de enkelte litraer.  

2. Redaktionel ændring.

Ændringsforslag 15
Artikel 3, litra g

g) ulovlig besiddelse, 
indfangning/-samling, beskadigelse, drab 
af eller handel med beskyttede vilde dyr og 
plantearter eller dele heraf

g) besiddelse eller indfangning/-samling af 
eksemplarer af beskyttede vilde dyr og 
plantearter, dele eller produkter heraf, 
samt drab herpå eller ødelæggelse heraf, 
når gerningsmanden handler i 
erhvervsøjemed eller vanemæssigt

Begrundelse

Det afgrænses, hvad der er ulovligt, således at ubetydelige forseelser ikke skal straffes.

Ændringsforslag 16
Artikel 3, litra g a (nyt)

ga) handel med beskyttede vilde dyr og 
plantearter samt dele eller produkter 
heraf, når gerningsmanden handler i 
erhvervsøjemed eller vanemæssigt 
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Begrundelse

Handel med beskyttede arter betragtes herefter som en strafbar handling i overensstemmelse 
med definitionen i artikel 2, litra aa (nyt), nr. 2).

Ændringsforslag 17
Artikel 3, litra h

h) ulovlig betydelig beskadigelse af
beskyttede levesteder

h) fjernelse eller udvinding af 
jordbundsbestanddele, gennemførelse af 
udgravninger eller påfyldninger, 
etablering, ændring eller fjernelse af 
vandområder, tørlægning af vådområder, 
bygningsaktivitet eller skovrydning, 
hvorved der foretages betydelige indgreb i 
beskyttede levesteder 

Begrundelse

Ud fra det strafferetlige specialitetsprincip præciseres det, hvad strafbare indgreb i 
beskyttede levesteder er.

Ændringsforslag 18
Artikel 3, litra i

i) ulovlig handel med eller brug af stoffer, 
der nedbryder ozonlaget. 

i) handel med eller fremstilling, 
distribution eller brug af stoffer, der 
nedbryder ozonlaget.

Begrundelse

At der er tale om ulovlige handlinger, fremgår nu af indledningen til artikel 3, hvorfor det 
ikke behøver nævnes i de enkelte litraer. Definitionen udvides til at omfatte tilsvarende farlige 
og dermed strafbare handlinger.

Ændringsforslag 19
Artikel 3 a (ny)

Artikel 3a 
Groft uagtsomme strafbare handlinger

Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 3, 
litra b)-f) samt h) og i), nævnte 
handlinger betragtes som strafbare, når 
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de begås ved grov uagtsomhed.

Begrundelse

Der sondres mellem forsætligt og uagtsomt begåede handlinger i overensstemmelse med 
strukturen i Rådets rammeafgørelse 2005/667/RIA af 12. juli 2005. De tilfælde, hvor 
handlinger begået ved grov uagtsomhed er strafbare, afgrænses til overtrædelser af en vis 
betydning i overensstemmelse med nødvendighedsprincippet i Domstolens afgørelse af 23. 
oktober 2007 (C-440/05).

Ændringsforslag 20
Artikel 4

Medvirken og anstiftelse Anstiftelse og medvirken
Medlemsstaterne sikrer, at medvirken i og 
anstiftelse til den i artikel 3 omhandlede 
adfærd udgør en strafbar handling.

Medlemsstaterne sikrer, at anstiftelse til og 
medvirken i den i artikel 3 omhandlede 
forsætlige adfærd straffes.

Begrundelse

1. Anstiftelse og medvirken begrænses til at komme i betragtning i forbindelse med forsætlig 
adfærd.  

2. Redaktionel ændring.

Ændringsforslag 21
Artikel 5

1. Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 3 
og 4 omhandlede strafbare handlinger kan 
straffes med strafferetlige sanktioner, der 
er effektive, står i et rimeligt forhold til den 
strafbare handling og har afskrækkende 
virkning.

Hver enkelt medlemsstat træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
de i artikel 3 og 4 omhandlede strafbare 
handlinger kan straffes med strafferetlige 
sanktioner, der er effektive, står i et 
rimeligt forhold til den strafbare handling 
og har afskrækkende virkning.

2. Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 
3, litra b) til h), omhandlede strafbare 
handlinger kan straffes med maksimalt 
mindst fra et til tre års fængsel, hvis den 
strafbare handling begås ved grov 
uagtsomhed og forårsager betydelig skade 
på luften, jorden eller vandet samt på dyr 
eller planter.
3. Medlemsstaterne sikrer, at følgende 
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strafbare handlinger kan straffes med 
maksimalt mindst fra to til fem års 
fængsel: 
a) den i artikel 3, litra a), omhandlede 
strafbare handling, hvis den strafbare 
handling begås ved grov uagtsomhed 
b) de i artikel 3, litra b) til f), omhandlede 
strafbare handlinger, hvis den strafbare 
handling begås ved grov uagtsomhed og 
forårsager dødsfald eller alvorlig 
personskade
c) de i artikel 3, litra b) til h), omhandlede 
strafbare handlinger, hvis den strafbare 
handling begås forsætligt og forårsager 
betydelig skade på luften, jorden eller 
vandet samt på dyr eller planter
d) de i artikel 3 omhandlede strafbare 
handlinger, hvis den strafbare handling 
begås inden for rammerne af en kriminel 
organisation som defineret i 
rammeafgørelse [… om bekæmpelse af 
organiseret kriminalitet].
4. Medlemsstaterne sikrer, at følgende 
strafbare handlinger kan straffes med 
maksimalt mindst fra fem til ti års 
fængsel: 
a) den i artikel 3, litra a), omhandlede 
strafbare handling, hvis den strafbare 
handling begås forsætligt 
b) de i artikel 3, litra b) til f), omhandlede 
strafbare handlinger, hvis den strafbare 
handling begås forsætligt og forårsager 
dødsfald eller alvorlig personskade. 
5. De strafferetlige sanktioner, der er 
fastsat i denne artikel, kan ledsages af 
andre sanktioner eller forholdsregler, 
bl.a.:
a) frakendelse af en fysisk persons ret til 
at udøve virksomhed, som kræver 
offentlig autorisation eller godkendelse, 
eller ret til at stifte, bestyre eller lede et 
selskab eller en fond, hvis det forhold, der 
førte til domfældelse af den pågældende, 
indebærer stor risiko for, at den samme 
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form for kriminel virksomhed kan blive 
begået på ny 
b) offentliggørelse af retsafgørelsen 
vedrørende domfældelsen eller idømte 
sanktioner eller forholdsregler 
c) forpligtelse til at genoprette miljøet.

Begrundelse

Redaktionel ændringer.

En følge af Domstolens afgørelse af 23. oktober 2007 (C-440/05), hvori det konstateres, at 
fastsættelsen af de pågældende sanktioners type og omfang ikke henhører under 
Fællesskabets kompetence (se præmis 70). 

Ændringsforslag 22
Artikel 6, stk. 1, indledning

1. Medlemsstaterne sikrer, at juridiske 
personer kan drages til ansvar for de 
strafbare handlinger, der er omhandlet i 
artikel 3, og som begås til deres fordel af 
en person, der beklæder en ledende stilling 
hos den juridiske person, og som handler 
enten individuelt eller som en del af den 
juridiske persons organisation, på grundlag 
af:

1. Medlemsstaterne sikrer, at juridiske 
personer kan drages til ansvar for de 
strafbare handlinger, der er omhandlet i 
artikel 3 og 4, og som begås til deres fordel 
af en person, der beklæder en ledende 
stilling hos den juridiske person, og som 
handler enten individuelt eller som en del 
af den juridiske persons organisation, på 
grundlag af:

Begrundelse

Handlinger begået ved grov uagtsomhed medtages.

Ændringsforslag 23
Artikel 6, stk. 2

2. Medlemsstaterne sikrer også, at en 
juridisk person kan drages til ansvar, når 
manglende tilsyn eller kontrol fra den i stk. 
1 omhandlede persons side har gjort det 
muligt for en person, der er underlagt den 
juridiske persons myndighed, at begå en af 
de i artikel 3 omhandlede strafbare 
handlinger til fordel for den juridiske 
person.

2. Medlemsstaterne sikrer også, at en 
juridisk person kan drages til ansvar, når 
manglende tilsyn eller kontrol fra den i stk. 
1 omhandlede persons side har gjort det 
muligt for en person, der er underlagt den 
juridiske persons myndighed, at begå en af 
de i artikel 3 og 4 omhandlede strafbare 
handlinger til fordel for den juridiske 
person.
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Begrundelse

Handlinger begået ved grov uagtsomhed medtages.

Ændringsforslag 24
Artikel 7

1. Medlemsstaterne sikrer, at en juridisk 
person, der kendes ansvarlig for en 
strafbar handling i henhold til artikel 6, 
kan straffes med sanktioner, der er 
effektive, står i et rimeligt forhold til den 
strafbare handling og har afskrækkende 
virkning, herunder bødestraf eller 
administrativt idømte bøder.

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at en juridisk 
person, der er ansvarlig i henhold til artikel 
6, kan straffes med sanktioner, der er 
effektive, står i et rimeligt forhold til den 
strafbare handling og har afskrækkende 
virkning.

2. De i stk. 1 omhandlede bøder skal:
a) maksimalt være på mindst fra 300 000 
EUR til 500 000 EUR i tilfælde, hvor der 
begås en strafbar handling som 
omhandlet i artikel 3, litra b) til h), ved 
grov uagtsomhed, som forårsager 
betydelig skade på luften, jorden eller 
vandet eller på dyr eller planter
b) maksimalt være på mindst fra 500 000 
EUR til 750 000 EUR i tilfælde, hvor:
i) den i artikel 3, litra a), omhandlede 
strafbare handling begås ved grov 
uagtsomhed, eller hvor
ii) en strafbar handling som omhandlet i 
artikel 3, litra b) til h): 
- begås ved grov uagtsomhed og 
forårsager dødsfald eller alvorlig 
personskade eller
- begås forsætligt og forårsager betydelig 
skade på luften, jorden eller vandet eller 
på dyr eller planter, eller hvor
iii) en strafbar handling som omhandlet i 
artikel 3 begås forsætligt inden for 
rammerne af en kriminel organisation 
som defineret i rammeafgørelse [… om 
bekæmpelse af organiseret kriminalitet]
c) maksimalt være på mindst fra 
1.500.000 EUR til 750 000 EUR i tilfælde, 
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hvor:
i) en strafbar handling som omhandlet i 
artikel 3, litra a), begås forsætligt, eller
ii) en strafbar handling som omhandlet i 
artikel 3, litra b) til f), begås forsætligt og 
forårsager dødsfald eller alvorlig 
personskade.
En medlemsstat kan anvende en ordning, 
hvor bøden står i et rimeligt forhold til 
den juridiske persons omsætning, til den 
finansielle fordel, som opnås eller 
forventes opnået ved at begå den strafbare 
handling, eller til enhver anden værdi, 
som angiver den juridiske persons 
finansielle situation, forudsat at denne 
ordning gør det muligt at idømme bøder, 
som mindst svarer til det fastsatte 
minimumsniveau for den maksimale 
bøde. De medlemsstater, der gennemfører 
direktivet under anvendelse af en sådan 
ordning, skal underrette Kommissionen 
om, at de agter at gøre dette.
3. De medlemsstater, som ikke har indført 
euroen, anvender den omregningskurs 
mellem euroen og deres valuta, som 
offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende den […].
4. De sanktioner, der er fastsat i denne 
artikel, kan ledsages af andre sanktioner 
eller forholdsregler, bl.a.:
a) forpligtelse til at genoprette miljøet 
b) fratagelse af retten til at modtage 
offentlige ydelser eller offentlig støtte
c) midlertidigt eller varigt forbud mod at 
udøve industriel eller kommerciel 
virksomhed
d) anbringelse under rettens tilsyn
e) likvidation efter retskendelse
f) forpligtelse til at tage bestemte 
forholdsregler for at eliminere 
følgevirkningerne af en adfærd som den, 
der medførte det strafferetlige ansvar
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g) offentliggørelse af retsafgørelsen 
vedrørende domfældelsen eller idømte 
sanktioner eller forholdsregler.

Begrundelse

1. Redaktionel ændring. 

2. En følge af Domstolens afgørelse af 23. oktober 2007 (C-440/05), præmis 66.

En følge af Domstolens afgørelse af 23. oktober 2007 (C-440/05), hvori det konstateres, at 
fastsættelsen af de pågældende sanktioners type og omfang ikke henhører under 
Fællesskabets kompetence (se præmis 70).

Ændringsforslag 25
Artikel 8

Artikel 8 udgår 
Rapportering

Medlemsstaterne underretter senest den 
… og derefter hvert tredje år 
Kommissionen om gennemførelsen af 
dette direktiv i form af en rapport.
På baggrund af disse rapporter 
forelægger Kommissionen en rapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Begrundelse

I modsætning til hvad der er tilfældet under traktaternes tredje søjle, råder Kommissionen 
med hensyn til fællesskabsretten over de egnede virkemidler til at sørge for dennes 
overholdelse. En rapporteringspligt er derfor en overflødig bureaukratisk foranstaltning.

Ændringsforslag 26
Artikel 9, stk. 1, afsnit 1

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den 
[…]. De tilsender straks Kommissionen 
disse bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv. 

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den 
[…]. 
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Begrundelse

Den udgåede bestemmelse bør indgå i en betragtning. 

Ændringsforslag 27
Bilag a (nyt)

Bilag a
LISTE OVER 

FÆLLESSKABSRETLIGE 
BESTEMMELSER, HVIS 

OVERTRÆDELSE BETRAGTES SOM 
ULOVLIG ADFÆRD, JF. DETTE 

DIREKTIVS ARTIKEL 2, LITRA a)
- Rådets direktiv 70/220/EØF af 20. marts 
1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivning om foranstaltninger mod 
luftforurening forårsaget af 
udstødningsgas fra køretøjsmotorer med 
styret tænding; ophæves ved ny 
forordning
- Rådets direktiv 72/306/EØF af 2. august 
1972 om tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivning om foranstaltninger mod 
emissionen af forurenende stoffer fra 
dieselmotorer til fremdrift af køretøjer 
- Rådets direktiv 75/439/EØF af 16. juni 
1975 om bortskaffelse af olieaffald
- Rådets direktiv 76/464/EØF af 4. maj 
1976 om forurening, der er forårsaget af 
udledning af visse farlige stoffer i 
Fællesskabets vandmiljø; ophævet ved 
direktiv 2000/60/EF fra 2013 
- Rådets direktiv 76/769/EØF af 27. juli 
1976 om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes administrativt eller ved 
lov fastsatte bestemmelser om 
begrænsning af markedsføring og 
anvendelse af visse farlige stoffer og 
præparater; ophæves ved Reach-
forordning pr. 1. juni 2009
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- Rådets direktiv 77/537/EØF af 28. juni 
1977 om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivning om 
foranstaltninger mod emission af 
forurenende stoffer fra dieselmotorer til 
fremdrift af landbrugs- og 
skovbrugshjultraktorer 
- Rådets direktiv 78/176/EØF af 20. 
februar 1978 om affald fra 
titandioxidindustrien
- Rådets direktiv 79/117/EØF af 21. 
december 1978 om forbud mod 
markedsføring og anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler indeholdende 
visse virksomme stoffer
- Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 
1979 om beskyttelse af vilde fugle
- Forordning (EØF) nr. 348/81 af 20. 
januar 1981 om en fælles ordning for 
indførsel af hvalprodukter
- Rådets direktiv 82/176/EØF af 22. marts 
1982 om grænseværdier og 
kvalitetsmålsætninger for udledninger af 
kviksølv fra elektrolyse af alkaliske 
klorider; ophævelse foreslået
- Rådets direktiv 83/513/EØF af 26. 
september 1983 om grænseværdier og 
kvalitetsmålsætninger for udledninger af 
cadmium; ophævelse foreslået
- Rådets direktiv 84/156/EØF af 8. marts 
1984 om grænseværdier og 
kvalitetsmålsætninger for udledninger af 
kviksølv fra andre sektorer end elektrolyse 
af alkalichlorider; ophævelse foreslået
- Rådets direktiv 84/360/EØF af 28. juni 
1984 om bekæmpelse af luftforurening 
fra industrianlæg ophæves i oktober 2007
- Rådets direktiv 84/491/EØF af 9. 
oktober 1984 om grænseværdier og 
kvalitetsmålsætninger for udledninger af 
hexachlorcyklohexan; ophævelse 
foreslået
- Rådets direktiv 86/278/EØF af 12. juni 
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1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig 
jorden, i forbindelse med anvendelse i 
landbruget af slam fra rensningsanlæg 
- Rådets direktiv 86/280/EØF af 12. juni 
1986 om grænseværdier og 
kvalitetsmålsætninger for udledninger af 
visse farlige stoffer, der er opført på liste I 
i bilaget til direktiv 76/464/EØF; 
ophævelse foreslået
- Rådets direktiv 90/219/EØF af 23. april 
1990 om indesluttet anvendelse af 
genetisk modificerede mikroorganismer
- Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 
1991 om rensning af byspildevand
- Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 
1991 om markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler
- Rådets direktiv 91/689/EØF af 12. 
december 1991 om farligt affald
- Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 
1992 om bevaring af naturtyper samt vilde 
dyr og planter
- Rådets direktiv 92/112/EØF af 15. 
december 1992 om fastsættelse af 
nærmere regler for harmonisering af 
programmer for nedbringelse af 
forureningen fra affald fra 
titandioxidindustrien med henblik på at 
bringe den til ophør 
- Rådets direktiv 94/63/EF af 20. 
december 1994 om forebyggelse af 
emissioner af flygtige organiske 
forbindelser (VOC) ved benzinoplagring 
og benzindistribution fra terminaler til 
servicestationer 
- Rådets direktiv 96/59/EF af 16. 
september 1996 om bortskaffelse af 
polychlorbiphenyler og 
polychlorterphenyler (PCB/PCT)
- Rådets direktiv 96/61/EF af 24. 
september 1996 om integreret 
forebyggelse og bekæmpelse af 
forurening
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- Rådets direktiv 96/82/EF af 9. december 
1996 om kontrol med risikoen for større 
uheld med farlige stoffer
- Rådets direktiv 97/68/EF af 16. 
december 1997 om indbyrdes tilnærmelse 
af medlemsstaternes lovgivning om 
foranstaltninger mod emission af 
forurenende luftarter og partikler fra 
forbrændingsmotorer til montering i 
mobile ikke-vejgående maskiner 
- Rådets forordning (EF) nr. 338/97 af 9. 
december 1996 om beskyttelse af vilde dyr 
og planter ved kontrol af handelen 
hermed 
- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
98/8/EF af 16. februar 1998 om 
markedsføring af biocidholdige produkter 
- Europa-parlamentets og Rådets direktiv 
98/70/EF af 13. oktober 1998 om 
kvaliteten af benzin og dieselolie og om 
ændring af Rådets direktiv 93/12/EØF 
- Rådets direktiv 1999/13/EF af 11. marts 
1999 om begrænsning af emissionen af 
flygtige organiske forbindelser fra 
anvendelse af organiske opløsningsmidler 
i visse aktiviteter og anlæg 
- Rådets direktiv 1999/31/EØF af 26. april 
1999 om deponering af affald
- Rådets direktiv 1999/32/EF af 26. april 
1999 om begrænsning af svovlindholdet i 
visse flydende brændstoffer og om 
ændring af direktiv 93/12/EØF
- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/53/EF af 18. september 2000 om 
udrangerede køretøjer
- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/59/EF af 27. november 2000 om 
modtagefaciliteter i havne til driftsaffald 
og lastrester fra skibe
- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/60/EF af 23. oktober 2000 om 
fastlæggelse af en ramme for Fælles-
skabets vandpolitiske foranstaltninger
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- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/76/EF af 4. december 2000 om 
forbrænding af affald
- Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 2037/2000 af 29. juni 
2000 om stoffer, der nedbryder ozonlaget
- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/18/EF af 12. marts 2001 om 
udsætning i miljøet af genetisk 
modificerede organismer og om 
ophævelse af Rådets direktiv 90/220/EØF
- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2001/80/EF af 4. december 2000 om 
begrænsning af visse luftforurenende 
emissioner fra store fyringsanlæg
- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/96/EF af 27. januar 2003 om affald 
af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)
- Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 850/2004 af 29. april 
2004 om persistente organiske miljøgifte 
og om ændring af direktiv 79/117/EF
- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/55/EF af 28. september 2005 om 
indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivninger om 
foranstaltninger mod emission af 
forurenende luftarter og partikler fra 
motorer med kompressionstænding til 
fremdrift af køretøjer og emission af 
forurenende luftarter fra køretøjsmotorer 
med styret tænding, som benytter 
naturgas eller autogas (LPG) som 
brændstof
- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/78/EF af 14. november 2005 om 
gennemførelse af Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2005/55/EF om 
indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivninger om 
foranstaltninger mod emission af 
forurenende gasser og partikler fra 
motorer med kompressionstænding til 
fremdrift af køretøjer og emission af 
forurenende gasser fra køretøjsmotorer 
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med styret tænding, som benytter 
naturgas eller autogas (LPG) som 
brændstof, og om ændring af bilag I, II, 
III, IV og VI hertil
- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/11/EF af 15. februar 2006 om 
forurening, der er forårsaget af udledning 
af visse farlige stoffer i Fællesskabets 
vandmiljø
- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/12/EF af 5. april 2006 om affald
- Europa-parlamentets og Rådets direktiv 
2006/21/EF af 15. marts 2006 om 
håndtering af affald fra udvindings-
industrien og om ændring af direktiv 
2004/35/EF
- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/32/EF af 5. april 2006 om 
energieffektivitet i slutanvendelserne og 
om energitjenester samt om ophævelse af 
Rådets direktiv 93/76/EØF
- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/66/EF af 6. september 2006 om 
batterier og akkumulatorer og udtjente 
batterier og akkumulatorer samt om 
ophævelse af direktiv 91/157/EØF
- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/118/EF af 12. december 2006 om 
beskyttelse af grundvandet mod 
forurening og forringelse
-Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 
2006 om overførsel af affald; anvendes 
fra 12. juli 2007
- Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 715/2007 af 20. juni 
2007 om typegodkendelse af 
motorkøretøjer med hensyn til emissioner 
fra lette personbiler og lette 
erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om 
adgang til reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer; vedtages om kort tid og 
ophæver direktiv 70/220/EØF 66 måneder 
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efter ikrafttrædelsen 
- Kommissionens forordning (EF) nr. 
1418/2007 af 29. november 2007 om 
eksport til nyttiggørelse af visse typer 
affald, der er opført i bilag III eller IIIA 
til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1013/2006, til visse 
lande, der ikke er omfattet af OECD-
beslutningen om kontrol med 
grænseoverskridende overførsel af affald.

Begrundelse

Kompetenceskabende bilag i henhold til artikel 2, litra a).
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BEGRUNDELSE

I. Generel baggrund

Direktivforslagets forhistorie er udførligt beskrevet under afsnit I i ordførerens 
arbejdsdokument af 12. juni 2007, som foreligger i Retsudvalget. 

II. Domstolens dom af 23. oktober 2007

I dommen af 23. oktober 2007 i Kommissionens sag mod Rådet vedrørende "Rådets 
rammeafgørelse om skærpelse af de strafferetlige rammer med henblik på håndhævelse af 
lovgivningen til bekæmpelse af forurening fra skibe" (C-440/05) konstaterede Domstolen for 
første gang, at fastsættelsen af de pågældende sanktioners type og omfang ikke henhører 
under Fællesskabets kompetence. Kommissionens forslag af 9. februar 2007 til direktiv om 
strafferetlig beskyttelse af miljøet (KOM(2007)0051) står i et modsætningsforhold til denne 
afgørelse og skal korrigeres tilsvarende. 

III. Retsudvalgets udkast til betænkning

Alt i alt foreslår ordføreren Retsudvalget at foreslå følgende ændringer af Kommissionens 
forslag:

1. I artikel 5 og 7 skal Domstolens dom af 23. oktober 2007 føres ud i livet. Eftersom 
fastsættelsen af de pågældende strafferetlige sanktioners type og omfang ikke henhører under 
Fællesskabets kompetence, skal stk. 2 ff. udgå i de to artikler.

2. Ud fra specialitetsprincippet præciseres hhv. suppleres visse definitioner i artikel 2: 
Bl.a. præciseres definitionen på ulovlig adfærd. På den måde bliver bilaget 
kompetenceskabende. Definitionerne på begreberne "beskyttede vilde dyr og plantearter" og 
"beskyttede levesteder" suppleres. 

3. I forbindelse med de strafbare handlinger i artikel 3 skal der sondres mellem forsætligt 
begåede handlinger og handlinger begået ved grov uagtsomhed. Dette er i overensstemmelse 
med strukturen i Rådets rammeafgørelse 2005/667/RIA af 12. juli 2005. Af hensyn til 
retssikkerheden og ud fra specialitetsprincippet er det, når de enkelte handlingers ulovlighed 
skal fastslås, nødvendigt at foretage visse præciseringer hhv. tilpasninger til nygældende ret.

4. Den rapporteringspligt for medlemsstaterne, som Kommissionen foreslår, er 
bureaukratisk og overflødig i denne sammenhæng, da der i modsætning til, hvad der er 
tilfældet under traktaternes tredje søjle, med hensyn til fællesskabsretten er virkemidler til 
rådighed, som er egnede til at sørge for dennes overholdelse.

*****
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