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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού 
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου
(COM(2007)0051 – C6-0063/2007 – 2007/0022(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2007)0051),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 175 της Συνθήκης ΕΚ, 
σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0063/2007),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της 
Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της 
Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 
(A6-0000/2008),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, οι σημαντικές διαφορές στο 
επίπεδο των κυρώσεων στα επί μέρους 
κράτη μέλη καθιστούν αναγκαίο να 
προβλεφθεί, υπό ορισμένες περιστάσεις, η 
προσέγγιση των εν λόγω επιπέδων 
ανάλογα με τη σοβαρότητα του εκάστοτε 
αδικήματος.

διαγράφεται

Or. de
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Αιτιολόγηση

Συνέπεια της απόφασης του ΔΕΚ της 23.10.2007 (C-440/05), σύμφωνα με την οποία ο 
καθορισμός του είδους και του ύψους των επιβαλλόμενων ποινικών κυρώσεων δεν εμπίπτει 
στην αρμοδιότητα της Κοινότητας (βλέπε σημείο 70).

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάλογη προσέγγιση είναι ιδιαίτερα 
σημαντική για τα αδικήματα με σοβαρά 
αποτελέσματα ή τα αδικήματα που 
διαπράττονται στο πλαίσιο εγκληματικών 
οργανώσεων οι οποίες διαδραματίζουν 
σοβαρό ρόλο όσον αφορά το 
περιβαλλοντικό έγκλημα.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της απόφασης του ΔΕΚ της 23.10.2007 (C-440/05), σύμφωνα με την οποία ο 
καθορισμός του είδους και του ύψους των επιβαλλόμενων ποινικών κυρώσεων δεν εμπίπτει 
στην αρμοδιότητα της Κοινότητας (βλέπε σημείο 70).

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεδομένου ότι η παρούσα οδηγία 
προβλέπει ελάχιστους κανόνες, τα κράτη 
μέλη δύνανται να εγκρίνουν ή να 
διατηρήσουν αυστηρότερες διατάξεις 
σχετικά με την αποτελεσματική 
προστασία του περιβάλλοντος μέσω του 
ποινικού δικαίου.

διαγράφεται

Or. de
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Αιτιολόγηση

Συνέπεια της απόφασης του ΔΕΚ της 23.10.2007 (C-440/05), σύμφωνα με την οποία ο 
καθορισμός του είδους και του ύψους των επιβαλλόμενων ποινικών κυρώσεων δεν εμπίπτει 
στην αρμοδιότητα της Κοινότητας (βλέπε σημείο 70).

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2, στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«παράνομη» κάθε παράβαση της 
κοινοτικής νομοθεσίας ή νόμου, 
κανονιστικών διατάξεων ή απόφασης που 
λαμβάνει αρμόδια αρχή στα κράτη μέλη με 
στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.

«παράνομη» κάθε παράβαση της 
κοινοτικής νομοθεσίας που εκτίθεται στο 
Παράρτημα α ή νόμου, κανονιστικών 
διατάξεων ή απόφασης που λαμβάνει 
αρμόδια αρχή στα κράτη μέλη με στόχο 
την εφαρμογή των εν λόγω νομοθετικών 
διατάξεων της Κοινότητας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η θεμελιώδης αρχή του ποινικού δικαίου για τη θέσπιση συγκεκριμένων ποινών και η 
προβλεψιμότητα της αξιόποινης συμπεριφοράς απαιτούν τον ακριβή προσδιορισμό των 
κοινοτικών νομοθετικών διατάξεων που επισύρουν ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση 
παράβασης.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2, στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα)"προστατευόμενα είδη άγριας 
πανίδας και χλωρίδας"
1) για τους σκοπούς του άρθρου 3 
στοιχείο ζ τα είδη, που αναφέρονται στο 
παράρτημα IV της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για 
τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 
καθώς και της άγριας πανίδας και 
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χλωρίδας·1

2) για τους σκοπούς του άρθρου 3 
στοιχείο ζα)
τα είδη, τα οποία αναφέρονται στο 
παράρτημα Α ή Β του κανονισμού 
338/97/ΕΚ του Συμβουλίου της 9ης 
Δεκεμβρίου 1996 για την προστασία των 
ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με 
τον έλεγχο του εμπορίου τους· 2

_____________________
1 ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σελ. 7, όπως 
τροποποιήθηκε για τελευταία φορά με την 
οδηγία 2006/105/ΕΚ (ΕΕ L 363 της 
20.12.2006, σελ. 368.)
2 ΕΕ L 61 της 3.3.1997, σελ. 1, όπως 
τροποποιήθηκε για τελευταία φορά με τον 
κανονισμό(ΕΚ) αριθ. 1332/2005 της 
Επιτροπής (ΕΕ L 215 της 19.8.2005, 
σελ.1).

Or. de

Αιτιολόγηση

Ακριβής περιγραφή του πεδίου εφαρμογής για λόγους νομικής σαφήνειας των ποινικών 
διατάξεων.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2, στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α β)"προστατευόμενος οικότοπος" κάθε 
οικότοπος και/ή κάθε είδος, για τον οποίο 
ή για το οποίο μια περιοχή έχει κηρυχθεί 
προστατευόμενη σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 1 ή 2 της οδηγίας 
79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας 
Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως των 
άγριων πτηνών 1  και κάθε φυσικός 
οικότοπος και/ ή κάθε είδος για τον 
οποίο/για το οποίο μια περιοχή έχει 
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κηρυχθεί ως ιδιαιτέρως προστατευόμενη 
περιοχή σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 4 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 
της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση 
των φυσικών οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας.
______________
1 ΕΕ L 103 της 25.4.1979, σελ.1, όπως 
τροποποιήθηκε για τελευταία φορά με την 
οδηγία 2006/105/ΕΚ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ορισμός της έννοιας "προστατευόμενος οικότοπος"· βλέπε επίσης άρθρο 3, στοιχείο η.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2, στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«νομικό πρόσωπο» κάθε νομική οντότητα 
(υποκείμενο δικαίου) που έχει το καθεστώς 
αυτό βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 
δικαίου, εξαιρουμένων των κρατών και 
των άλλων δημοσίων φορέων κατά την 
άσκηση των κυριαρχικών τους 
δικαιωμάτων καθώς και των διεθνών 
οργανισμών δημοσίου δικαίου.

«νομικό πρόσωπο» κάθε νομική οντότητα 
(υποκείμενο δικαίου) που έχει το καθεστώς 
αυτό βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 
δικαίου, εξαιρουμένων των κρατών και 
των δημοσίων φορέων κατά την άσκηση 
των κυριαρχικών τους δικαιωμάτων καθώς 
και των διεθνών οργανισμών δημοσίου 
δικαίου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τυποποιημένη διατύπωση του όρου "νομικό πρόσωπο" στις νομοθετικές πράξεις της ΕΕ· 
συντακτική αναπροσαρμογή.
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Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3, εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι κάτωθι 
συμπεριφορές αποτελούν ποινικά 
αδικήματα, εφόσον είναι προϊόν ενεργειών 
εκ προθέσεως ή τουλάχιστον βαρειάς 
αμέλειας:

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι κάτωθι 
συμπεριφορές αποτελούν ποινικά 
αδικήματα, εφόσον είναι παράνομες και 
προϊόν ενεργειών εκ προθέσεως:

Or. de

Αιτιολόγηση

1. Προσαρμογή προς τη δομή της απόφασης πλαίσιο του Συμβουλίου 2005/667/JI  της
12.07.2005 ενόψει της διάκρισης μεταξύ πράξεων που έχουν διαπραχθεί δολίως ή εξ αμελείας. 

2. Η τέλεση πράξεων εκ βαρείας αμέλειας ρυθμίζεται σε ξεχωριστό άρθρο (βλέπε άρθρο 3α 
(νέο)). 

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3, στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η απόρριψη, εκπομπή ή εισαγωγή 
ποσότητας υλικών ή ιοντίζουσας 
ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα, το 
έδαφος ή το νερό, που προκαλεί θάνατο ή 
σοβαρές σωματικές βλάβες προσώπων·

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Μόνο η παράνομη συμπεριφορά θα πρέπει να διώκεται ποινικά· βλέπε επίσης άρθρο 3, στοιχείο 
β).
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Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3, στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η παράνομη απόρριψη, εκπομπή ή 
εισαγωγή ποσότητας υλικών ή ιοντίζουσας 
ακτινοβολίας στον αέρα, το έδαφος ή το 
νερό, που προκαλεί ή ενδέχεται να 
προκαλέσει το θάνατο ή σοβαρές 
σωματικές βλάβες σε πρόσωπα ή 
ουσιαστικές βλάβες στην ποιότητα του 
αέρα, του εδάφους, του νερού, στα ζώα ή 
τα φυτά·

η απόρριψη, εκπομπή ή εισαγωγή 
ποσότητας υλικών ή ιοντίζουσας 
ακτινοβολίας στον αέρα, το έδαφος ή το 
νερό, που προκαλεί ή ενδέχεται να 
προκαλέσει το θάνατο ή σοβαρές 
σωματικές βλάβες σε πρόσωπα ή 
ουσιαστικές βλάβες στην ποιότητα του 
αέρα, του εδάφους, του νερού, στα ζώα ή 
τα φυτά·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αντικειμενική υπόσταση της παρανομίας περιλαμβάνεται στην εισαγωγική πρόταση του 
άρθρου 3 και συνεπώς δεν είναι απαραίτητη στα επιμέρους στοιχεία.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3, στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η παράνομη επεξεργασία, 
συμπεριλαμβανόμενης της διάθεσης και 
της αποθήκευσης, της μεταφοράς, της 
εξαγωγής ή της εισαγωγής αποβλήτων, 
μεταξύ άλλων και επικίνδυνων 
αποβλήτων, που προκαλούν ή ενδέχεται 
να προκαλέσουν το θάνατο ή σοβαρές 
σωματικές βλάβες σε πρόσωπα ή 
ουσιαστικές βλάβες στην ποιότητα του 
αέρα, του εδάφους, του νερού, στα ζώα ή 
τα φυτά·

η συγκέντρωση, μεταφορά, ανακύκλωση 
ή διάθεση αποβλήτων, 
συμπεριλαμβανομένης της 
επιχειρησιακής παρακολούθησης των 
διαδικασιών αυτών καθώς και της 
συντήρησης των εγκαταστάσεων 
διάθεσης και των ενεργειών που 
εκτελούνται από εμπόρους ή 
μεσίτες(διαχείριση των αποβλήτων),  που 
προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν το 
θάνατο ή σοβαρές σωματικές βλάβες σε 
πρόσωπα ή ουσιαστικές βλάβες στην 
ποιότητα του αέρα, του εδάφους, του 
νερού, στα ζώα ή τα φυτά·

Or. de
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Αιτιολόγηση

1. Η αντικειμενική υπόσταση της παρανομίας περιλαμβάνεται στην εισαγωγική πρόταση του 
άρθρου 3 και συνεπώς δεν είναι απαραίτητη στα επιμέρους στοιχεία.

2. Νομικός ορισμός του όρου "διαχείριση των αποβλήτων" συμπεριλαμβανομένης της 
"επιχειρησιακής παρακολούθησης" σύμφωνα με τη μελλοντική οδηγία [.../.../ΕΚ] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα απόβλητα (COD/2005/0281).

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3, στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η παράνομη λειτουργία μονάδας η οποία 
εκτελεί επικίνδυνες δραστηριότητες ή στην 
οποία αποθηκεύονται ή χρησιμοποιούνται 
επικίνδυνες ουσίες ή παρασκευάσματα και 
η οποία, προκαλεί ή ενδέχεται να 
προκαλέσει, εκτός της μονάδας, το θάνατο 
ή σοβαρές σωματικές βλάβες σε πρόσωπα 
ή ουσιαστικές βλάβες στην ποιότητα του 
αέρα, του εδάφους, του νερού, στα ζώα ή 
τα φυτά·

η λειτουργία μονάδας η οποία εκτελεί 
επικίνδυνες δραστηριότητες ή στην οποία 
αποθηκεύονται ή χρησιμοποιούνται 
επικίνδυνες ουσίες ή παρασκευάσματα και 
η οποία, προκαλεί ή ενδέχεται να 
προκαλέσει, εκτός της μονάδας, το θάνατο 
ή σοβαρές σωματικές βλάβες σε πρόσωπα 
ή ουσιαστικές βλάβες στην ποιότητα του 
αέρα, του εδάφους, του νερού, στα ζώα ή 
τα φυτά·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αντικειμενική υπόσταση της παρανομίας περιλαμβάνεται στην εισαγωγική πρόταση του 
άρθρου 3 και συνεπώς δεν είναι απαραίτητη στα επιμέρους στοιχεία.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3, στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η παράνομη μεταφορά αποβλήτων όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 35 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για κερδοσκοπικούς σκοπούς 

η μεταφορά αποβλήτων εφόσον η 
δραστηριότητα αυτή εμπίπτει στο άρθρο 
2 παράγραφος 35 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
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και σε μη αμελητέα ποσότητα, ανεξάρτητα 
του εάν η μεταφορά εκτελείται σε ένα 
στάδιο ή σε πολλαπλές αλλά προφανώς 
αλληλένδετες επιχειρήσεις·

κερδοσκοπικούς σκοπούς και σε μη 
αμελητέα ποσότητα·

Or. de

Αιτιολόγηση

1. Η αντικειμενική υπόσταση της παρανομίας περιλαμβάνεται στην εισαγωγική πρόταση του 
άρθρου 3 και συνεπώς δεν είναι απαραίτητη στα επιμέρους στοιχεία.

2. Τυποποιημένη διατύπωση σύμφωνα με την ορολογία της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα 
απόβλητα.

3. Η πρόταση που διαγράφεται δεν περιέχει νέα ρύθμιση και συνεπώς είναι περιττή .

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3, στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η παράνομη παραγωγή, επεξεργασία, 
αποθήκευση, χρήση, μεταφορά, εξαγωγή ή 
εισαγωγή πυρηνικών υλικών ή άλλων 
επικινδύνων ραδιενεργών ουσιών που 
προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν 
θάνατο ή σοβαρή σωματική βλάβη σε 
πρόσωπα ή ουσιαστική βλάβη στην 
ποιότητα του αέρα, του εδάφους, του 
νερού, στα ζώα ή τα φυτά·

η παραγωγή, επεξεργασία, αποθήκευση, 
χρήση, μεταφορά, εξαγωγή ή εισαγωγή 
πυρηνικών υλικών ή άλλων επικινδύνων 
ραδιενεργών ουσιών που προκαλούν ή 
ενδέχεται να προκαλέσουν θάνατο ή
σοβαρή σωματική βλάβη σε πρόσωπα ή 
ουσιαστική βλάβη στην ποιότητα του 
αέρα, του εδάφους, του νερού, στα ζώα ή 
τα φυτά·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αντικειμενική υπόσταση της παρανομίας περιλαμβάνεται στην εισαγωγική πρόταση του 
άρθρου 3 και συνεπώς δεν είναι απαραίτητη στα επιμέρους στοιχεία.
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Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3, στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η παράνομη κατοχή, σύλληψη, βλάβη, 
θανάτωση ή εμπορία προστατευόμενων 
ειδών της άγριας χλωρίδας και πανίδας ή 
μερών ή παραγώγων αυτών·

η κατοχή ή σύλληψη, ειδών 
προστατευόμενης άγριας πανίδας και 
χλωρίδας, μερών ή παραγώγων αυτών 
καθώς και η θανάτωση ή καταστροφή 
τους, εφόσον ο δράσης ενεργεί κατ' 
επάγγελμα ή κατά συνήθεια·

Or. de

Αιτιολόγηση

Περιορισμός της αντικειμενικής υπόστασης, προκειμένου να εξαιρεθούν από το αξιόποινο 
περιπτώσεις ήσσονος σημασίας. 

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3, στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζα) η εμπορία με προστατευόμενα είδη 
άγριας πανίδας και χλωρίδας, μερών ή 
παραγώγων αυτών, εφόσον ο δράστης 
ενεργεί κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια· 

Or. de

Αιτιολόγηση

Χαρακτηρισμός του εμπορίου προστατευομένων ειδών ως αξιόποινης πράξης σύμφωνα με τον 
ορισμό στο άρθρο 2, στοιχείο αα (νέο), αριθ. 2. 
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Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3, στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η παράνομη και ουσιαστική υποβάθμιση
προστατευόμενων οικολογικών 
ενδιαιτημάτων·

η εξόρυξη ή εξαγωγή συστατικών μερών 
του εδάφους, η πραγματοποίηση 
εκσκαφών ή επιχωματώσεων, η 
δημιουργία, τροποποίηση ή κατάργηση 
ενός υδάτινου χώρου, η αποξήρανση ενός 
υγρότοπου, η ανέγερση ενός κτηρίου ή η 
εκχέρσωση ενός δάσους που προκαλούν 
μια σημαντική προσβολή του στόχου 
προστατευόμενων οικολογικών 
ενδιαιτημάτων·

Or. de

Αιτιολόγηση

Ακριβής περιγραφή της αξιόποινης παρέμβασης σε ένα προστατευόμενο οικολογικό ενδιαίτημα, 
σύμφωνα με την αρχή του συγκεκριμένου χαρακτήρα των ποινικών διατάξεων. 

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3, στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η παράνομη εμπορία ή χρήση ουσιών που 
καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος·

η εμπορία, η παραγωγή, η πώληση ή η 
χρήση ουσιών που καταστρέφουν τη 
στιβάδα του όζοντος·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αντικειμενική υπόσταση της παρανομίας περιλαμβάνεται στην εισαγωγική πρόταση του 
άρθρου 3 και συνεπώς δεν είναι απαραίτητη στα επιμέρους στοιχεία. Διεύρυνση σε εξίσου 
επικίνδυνες και συνεπώς αξιόποινες πράξεις.
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Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α
Αξιόποινες πράξεις εκ βαρείας αμέλειας

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
αναγνωρίζονται ως αξιόποινες πράξεις οι 
πράξεις του άρθρου 3 στοιχεία β)έως στ) 
και η) και θ), εφόσον τελούνται εκ
βαρείας αμέλειας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Διαχωρισμός των πράξεων εκ δόλου και βαρείας αμέλειας σύμφωνα με τη δομή της απόφασης 
πλαίσιο  2005/667/JU της 12.07.2005. Περιορισμός του αξιόποινου χαρακτήρα των πράξεων 
που τελούνται εκ βαρείας αμέλειας σε παραβιάσεις που έχουν κάποια βαρύτητα σύμφωνα με την 
αρχή του αναγκαίου που έχει διατυπωθεί στην απόφαση του ΔΕΚ της 23.10.2007 (C-440/05).

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συμμετοχή και ηθική αυτουργία Ηθική αυτουργία και συνέργεια

Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι η 
συμμετοχή ή η ηθική αυτουργία στις 
πράξεις του άρθρου 3 θεωρούνται ποινικά 
αδικήματα.

Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι η 
ηθική αυτουργία και η συνέργεια στις 
πράξεις του άρθρου 3 συνιστούν 
αξιόποινες πράξεις.

Or. de

Αιτιολόγηση

1. Περιορισμός της ηθικής αυτουργίας και της συνέργειας σε εκ δόλου τελούμενες πράξεις.

2. Συντακτική προσαρμογή.
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Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
διάπραξη των αδικημάτων που 
αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 να
τιμωρούνται με αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές ποινικές 
κυρώσεις.

1. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα 
κατάλληλα μέτρα προκειμένου να 
διασφαλίσει ότι τα αδικήματα που 
αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 4  
τιμωρούνται με αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές ποινικές 
κυρώσεις.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
διάπραξη των αδικημάτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 στοιχεία β) έως 
η) τιμωρείται με ποινές φυλάκισης 
διαρκείας κατά μέγιστον τουλάχιστον 
ενός έως τριών ετών, εφόσον τα 
αντίστοιχα αδικήματα διαπράττονται 
λόγω βαρειάς αμελείας και προκαλούν 
ουσιαστικές βλάβες στον αέρα, το 
έδαφος, το νερό τα ζώα ή τα φυτά.
3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
διάπραξη των κάτωθι αδικημάτων 
τιμωρείται με ποινές φυλάκισης κατά 
μέγιστον τουλάχιστον μεταξύ δύο και 
πέντε ετών:
α) του αδικήματος που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 στοιχείο α), εφόσον διαπράττεται 
συνεπεία βαρειάς αμέλειας,
β) των αδικημάτων που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 στοιχεία β) έως στ), εφόσον 
διαπράττονται λόγω βαρειάς αμέλειας και 
προκαλούν το θάνατο ή τη σοβαρή 
σωματική βλάβη προσώπου,
γ) των αδικημάτων που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 στοιχεία β) έως η), εφόσον 
διαπράττονται εκ προθέσεως και 
προκαλούν σοβαρές βλάβες στον αέρα, το 
έδαφος, το νερό, τα ζώα ή τα φυτά,
δ) των αδικημάτων που αναφέρονται στο 
άρθρο 3, εφόσον διαπράττονται στο 
πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης κατά 
την έννοια της απόφασης πλαισίου [… για 
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την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος].
4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
διάπραξη των κάτωθι αδικημάτων να 
τιμωρείται κατά μέγιστον τουλάχιστον με 
ποινή φυλάκισης μεταξύ πέντε και δέκα 
ετών:
α) του αδικήματος που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 στοιχείο α), εφόσον διαπράττεται 
εκ προθέσεως,
β) των αδικημάτων που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 στοιχεία β) έως στ), εφόσον 
διαπράττονται εκ προθέσεως και 
προκαλούν το θάνατο ή τη σοβαρή 
σωματική βλάβη προσώπου.
5. Οι ποινικές κυρώσεις που 
προβλέπονται στο παρόν άρθρο μπορεί να 
συνοδεύονται από άλλες κυρώσεις ή 
μέτρα και ιδίως:
α) την απαγόρευση συμμετοχής φυσικού 
προσώπου σε δραστηριότητες που 
επιτρέπονται μόνο κατόπιν επίσημης 
άδειας ή έγκρισης, ή την απαγόρευση 
ίδρυσης, διαχείρισης ή διοίκησης 
εταιρείας ή ιδρύματος, εφόσον από τα 
στοιχεία που οδήγησαν στην καταδίκη 
του προκύπτει υψηλός κίνδυνος για εκ 
νέου ανάληψη ανάλογων εγκληματικών 
δραστηριοτήτων·
β) τη δημοσίευση των δικαστικών 
αποφάσεων που σχετίζονται με την 
καταδίκη ή την επιβολή κυρώσεων ή με 
λήψη μέτρων·
γ) την υποχρέωση αποκατάστασης του 
περιβάλλοντος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Συντακτική προσαρμογή.

Συνέπεια της απόφασης του ΔΕΚ της 23.10.2007 (C-440/05), σύμφωνα με την οποία ο 
καθορισμός του είδους και του ύψους των επιβαλλόμενων ποινικών κυρώσεων δεν εμπίπτει 
στην αρμοδιότητα της Κοινότητας (βλέπε σημείο 70).
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Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6, παράγραφος 1, εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε τα 
νομικά πρόσωπα να είναι δυνατό να 
θεωρηθούν υπεύθυνα για τα αδικήματα 
που αναφέρονται στο άρθρο 3, εφόσον τα 
αδικήματα αυτά διαπράττονται επ’ 
ωφελεία τους από οιοδήποτε πρόσωπο, το 
οποίο ενεργεί είτε ατομικά είτε ως μέλος 
οργάνου τους ή το οποίο κατέχει ιθύνουσα 
θέση εντός του νομικού προσώπου με 
βάση:

1. Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε τα 
νομικά πρόσωπα να είναι δυνατό να 
θεωρηθούν υπεύθυνα για τα αδικήματα 
που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 4, 
εφόσον τα αδικήματα αυτά διαπράττονται 
επ’ ωφελεία τους από οιοδήποτε πρόσωπο, 
το οποίο ενεργεί είτε ατομικά είτε ως 
μέλος οργάνου τους ή το οποίο κατέχει 
ιθύνουσα θέση εντός του νομικού 
προσώπου με βάση:

Or. de

Αιτιολόγηση

Επέκταση σε πράξεις που τελούνται εκ βαρείας αμέλειας.

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6, παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
νομικά πρόσωπα είναι δυνατό να 
θεωρηθούν υπεύθυνα και στις περιπτώσεις 
που η έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου, από 
άτομο που ανταποκρίνεται στην περιγραφή 
της παραγράφου 1, κατέστησε δυνατή τη 
διάπραξη αδικήματος που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 επ’ ωφελεία του εν λόγω νομικού
προσώπου από πρόσωπο το οποίο τελεί 
υπό την εξουσία του.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
νομικά πρόσωπα είναι δυνατό να 
θεωρηθούν υπεύθυνα και στις περιπτώσεις 
που η έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου, από 
άτομο που ανταποκρίνεται στην περιγραφή 
της παραγράφου 1, κατέστησε δυνατή τη 
διάπραξη αδικήματος που αναφέρεται στα 
άρθρα 3 έως 4 επ’ ωφελεία του εν λόγω 
νομικού προσώπου από πρόσωπο το οποίο 
τελεί υπό την εξουσία του.

Or. de

Αιτιολόγηση

Επέκταση σε πράξεις που τελούνται εκ βαρείας αμέλειας.
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Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε νομικό 
πρόσωπο το οποίο θεωρήθηκε υπεύθυνο 
για αδίκημα βάσει του άρθρου 6 να 
τιμωρείται με αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις, 
που να περιλαμβάνουν ποινικά ή μη 
ποινικά πρόστιμα.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
απαραίτητα μέτρα προκειμένου να 
διασφαλίσουν ότι νομικό πρόσωπο το 
οποίο θεωρήθηκε υπεύθυνο για αδίκημα 
βάσει του άρθρου 6 τιμωρείται με 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές κυρώσεις.

2. Τα πρόστιμα που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 έχουν ως εξής:
α) κατά μέγιστον τουλάχιστον μεταξύ 
300.000 και 500.000 ευρώ σε περιπτώσεις 
που αδίκημα αναφερόμενο στο άρθρο 3 
στοιχεία β) έως η), διαπράχθηκε λόγω 
βαρειάς αμέλειας και είχε ως αποτέλεσμα 
ουσιαστικές βλάβες στον αέρα, το νερό ή 
το έδαφος ή σε ζώα ή φυτά.
β) κατά μέγιστον τουλάχιστον εταξύ 
500.000 και 750.000 ευρώ σε περιπτώσεις 
που:
i) το αδίκημα που αναφέρεται στο άρθρο 
3 στοιχείο α) διαπράχθηκε συνεπεία 
βαρειάς αμέλειας, ή 
ii) αδίκημα που αναφέρεται στο άρθρο 3 
στοιχεία β) έως η):
- διαπράχθηκε λόγω βαρειάς αμέλειας και 
είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ή σοβαρές 
σωματικές βλάβες προσώπου ή
- διαπράχθηκε εκ προθέσεως και είχε ως 
αποτέλεσμα ουσιαστικές βλάβες στον 
αέρα, το νερό ή το έδαφος ή σε ζώα ή 
φυτά ή
iii) αδίκημα που αναφέρεται στο άρθρο 3 
διαπράχθηκε εκ προθέσεως στο πλαίσιο 
εγκληματικής οργάνωσης κατά την 
έννοια της απόφασης πλαισίου [… 
σχετικά με την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος],
γ) κατά μέγιστον τουλάχιστον μεταξύ 
750.000 και 1.500.000 ευρώ σε 
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περιπτώσεις που:
(i) το αδίκημα που αναφέρεται στο άρθρο 
3 στοιχείο α) διαπράχθηκε εκ προθέσεως, 
ή
(ii) αδίκημα που αναφέρεται στο άρθρο 3 
στοιχεία β) έως στ) διαπράχθηκε εκ 
προθέσεως και προκάλεσε τον θάνατο ή 
σοβαρές σωματικές βλάβες προσώπου.
Τα κράτη μέλη δύνανται να εφαρμόσουν 
σύστημα, βάσει του οποίου τα 
επιβαλλόμενα πρόστιμα είναι ανάλογα 
προς τον κύκλο εργασιών του νομικού 
προσώπου, τα οικονομικά οφέλη που 
αποκόμισε ή προτίθετο να αποκομίσει 
διαπράττοντας το συγκεκριμένο αδίκημα, 
ή οιαδήποτε άλλη ενδεικτική παράμετρο 
της οικονομικής κατάστασης του νομικού 
προσώπου, υπό την προϋπόθεση ότι το 
σύστημα αυτό προβλέπει την επιβολή 
μέγιστων προστίμων τα οποία είναι 
τουλάχιστον ίσα προς τα ελάχιστα των 
προαναφερόμενων μέγιστων προστίμων. 
Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν την 
οδηγία σύμφωνα με ανάλογο σύστημα 
έχουν την υποχρέωση να κοινοποιήσουν 
την πρόθεσή τους στην Επιτροπή.
3. Τα κράτη μέλη που δεν έχουν 
υιοθετήσει το ευρώ εφαρμόζουν τη 
συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ του 
ευρώ και του εθνικού τους νομίσματος 
που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στις […].
4. Οι κυρώσεις που προβλέπονται στο 
παρόν άρθρο μπορούν να συνοδεύονται 
από άλλες κυρώσεις ή μέτρα και ιδίως:
α) την υποχρέωση αποκατάστασης του 
περιβάλλοντος,
β) τον αποκλεισμό από κάθε δικαίωμα σε 
δημόσια πλεονεκτήματα ή ενισχύσεις,
γ) την προσωρινή ή οριστική απαγόρευση 
άσκησης βιομηχανικής ή εμπορικής 
δραστηριότητας,
δ) τη θέση υπό δικαστική εποπτεία,
ε) το δικαστικό μέτρο διάλυσης,
στ) την υποχρέωση λήψης ειδικών 
μέτρων για την εξάλειψη των συνεπειών 
των πράξεων που θεμελίωσαν την ποινική 
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ευθύνη,
ζ) τη δημοσίευση της δικαστικής 
απόφασης σχετικά με την καταδίκη, 
τυχόν κυρώσεων ή ληφθέντων μέτρων.

Or. de

Αιτιολόγηση

1. Συντακτική προσαρμογή.

2. Συνέπεια της απόφαση του ΔΕΚ της 23.10.2007 (C-440/05), σελ. 66.Συνέπεια της απόφασης 
του ΔΕΚ της 23.10.2007 (C-440/05), σύμφωνα με την οποία ο καθορισμός του είδους και του 
ύψους των επιβαλλόμενων ποινικών κυρώσεων δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Κοινότητας 
(βλέπε σημείο 70).

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8 διαγράφεται
Υποβολή εκθέσεων

Το αργότερο μέχρι τις…., και εν συνεχεία 
ανά τριετία, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν 
πληροφορίες στην Επιτροπή όσον αφορά 
την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, με 
τη μορφή έκθεσης.
Βάσει των ως άνω εκθέσεων, η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε αντίθεση με τον τρίτο πυλώνα των ευρωπαϊκών συνθηκών, η Επιτροπή διαθέτει στο πλαίσιο 
του κοινοτικού δικαίου τα κατάλληλα μέσα για να εξασφαλίσει την τήρησή του. Η υποχρέωση 
υποβολής εκθέσεων συνιστά συνεπώς ένα περιττό γραφειοκρατικό μέτρο.
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Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9, παράγραφος 1, εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία 
πριν από τις . Κοινοποιούν αμέσως στην 
Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων καθώς και πίνακα 
αντιστοιχίας των διατάξεων αυτών προς 
την οδηγία.

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία 
πριν από τις . 

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διαγραφείσα διάταξη πρέπει να συμπεριληφθεί σε μια αιτιολογική σκέψη. 

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα α
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ,  Η 

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΣΥΝΙΣΤΑ 
ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2α ΤΗΣ 

ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
- Οδηγία τού Συμβουλίου τής 20ής 
Μαρτίου 1970 περί προσεγγίσεως των 
νομοθεσιών των Κρατών μελών οι οποίες 
αφορούν στα μέτρα πού πρέπει να 
ληφθούν κατά τής μολύνσεως τού αέρος 
από τα αέρια πού προέρχονται από 
κινητήρες με επιβαλλόμενη ανάφλεξη με 
τούς οποίους είναι εφοδιασμένα τα 
οχήματα με κινητήρα·
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- Οδηγία τού Συμβουλίου τής 2ας 
Αυγούστου 1972 περί προσεγγίσεως των
νομοθεσιών των Κρατών μελών των
αναφερομένων στα μέτρα πού πρέπει να
ληφθούν κατά των εκπομπών μολυνόντων 
αερίων πού προέρχονται από 
πετρελαιοκινητήρες προοριζόμενους για
την προώθηση των οχημάτων·
- Οδηγία 75/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
16ης Ιουνίου 1975 περί διαθέσεως των 
χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων·
- Οδηγία 76/464/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
4ης Μαΐου 1976 περί ρυπάνσεως που 
προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες 
ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο 
περιβάλλον της Κοινότητας που 
ανακλήθηκε από την οδηγία 2000/60 με 
έναρξη ισχύος το 2013·
- Οδηγία 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των 
νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών 
μελών που αφορούν περιορισμούς 
κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως 
μερικών επικινδύνων ουσιών και 
παρασκευασμάτων· αντικαθίσταται από 
τον κανονισμό REACH από την 1.6.2009·
- Οδηγία 77/537/EOK του Συμβουλίου της 
28ης Ιουνίου 1977 περί προσεγγίσεως των 
νομοθεσιών των κρατών μελών των 
αναφερομένων στα μέτρα που πρέπει να 
ληφθούν κατά των εκπομπών μολυνόντων 
αερίων που προέρχονται από 
πετρελαιοκινητήρες προοριζομένους για 
την προώθηση των γεωργικών ή δασικών 
ελκυστήρων με τροχούς·
- Οδηγία 78/176/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
20ής Φεβρουαρίου 1978 περί των 
αποβλήτων που προέρχονται από τη 
βιομηχανία διοξειδίου του τιτανίου·
- Οδηγία 79/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
21ης Δεκεμβρίου 1978 περί 
απαγορεύσεως της θέσεως σε κυκλοφορία 
και της χρησιμοποιήσεως 
φυτοφαρμακευτικών προϊόντων που 
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περιέχουν ορισμένες δραστικές ουσίες·
- Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
2ας Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως 
των αγρίων πτηνών·
- Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 348/81 της 
20ής Ιανουαρίου 1981 περί κοινού 
καθεστώτος πού εφαρμόζονται στις 
εισαγωγές των προϊόντων πού 
προέρχονται από κητοειδή·
- Οδηγία 82/176/EOK του Συμβουλίου της 
22ας Μαρτίου 1982 περί των οριακών 
τιμών και των ποιοτικών στόχων για τις 
απορρίψεις υδραργύρου από το 
βιομηχανικό τομέα της ηλεκτρόλυσης 
των χλωριούχων αλάτων αλκαλίων· 
προτείνεται κατάργηση
- Οδηγία 83/513/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
26ης Σεπτεμβρίου 1983 για τις οριακές 
τιμές και τους ποιοτικούς στόχους για τις 
απορρίψεις καδμίου· προτείνεται
κατάργηση
- Οδηγία 84/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
8ης Μαρτίου 1984 για τις οριακές τιμές 
και τους ποιοτικούς στόχους όσον αφορά 
τις απορρίψεις υδραργύρου σε τομείς 
άλλους εκτός του τομέα της 
ηλεκτρόλυσης των χλωριούχων αλάτων 
των αλκαλίων· προτείνεται κατάργηση
- Οδηγία 84/360/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
28ης Ιουνίου 1984 σχετικά με την 
καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης από βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις· καταργείται τον 
Οκτώβριο 2007
- Οδηγία 84/491/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
9ης Οκτωβρίου 1984 σχετικά με τις 
οριακές τιμές και τους ποιοτικούς 
στόχους για τις απορρίψεις 
εξαχλωροκυκλοεξανίου· προτείνεται 
κατάργηση
- Οδηγία 86/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
12ης Ιουνίου 1986 σχετικά με την 
προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως 
του εδάφους κατά τη χρησιμοποίηση της 
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ιλύος καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία·
- Οδηγία 86/280/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
12ης Ιουνίου 1986 σχετικά με τις οριακές 
τιμές και τους ποιοτικούς στόχους για τις 
απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων 
ουσιών που υπάγονται στον κατάλογο Ι 
του παραρτήματος της οδηγίας 
76/464/ΕΟΚ· προτείνεται κατάργηση
- Οδηγία 90/219/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
23ης Απριλίου 1990 για την περιορισμένη 
χρήση γενετικώς τροποποιημένων 
μικροοργανισμών·
- Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
21ης Μαΐου 1991 για την επεξεργασία 
των αστικών λυμάτων·
- Οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση 
στην αγορά φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων·
- Οδηγία 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
12ης Δεκεμβρίου 1991 για τα επικίνδυνα 
απόβλητα·
- Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας·
- Οδηγία 92/112/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
15ης Δεκεμβρίου 1992 για τον καθορισμό 
των διαδικασιών εναρμόνισης των 
προγραμμάτων περιορισμού της 
ρύπανσης που προκαλούν τα απόβλητα 
της βιομηχανίας διοξειδίου του τιτανίου, 
με προοπτική την εξάλειψή της·
- Οδηγία 94/63/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
20ής Δεκεμβρίου 1994 για τον έλεγχο των 
εκπομπών πτητικών οργανικών ουσιών 
(VOC) που προέρχονται από την 
αποθήκευση βενζίνης και τη διάθεσή της 
από τις τερματικές εγκαταστάσεις στους 
σταθμούς διανομής καυσίμων·
- Οδηγία 96/59/ΕΚ του Συμβουλίου της 
16ης Σεπτεμβρίου 1996 για τη διάθεση 
των πολυχλωροδιφαινυλίων και των 
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πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/PCT)·
- Οδηγία 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου της 
24ης Σεπτεμβρίου 1996 σχετικά με την 
ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της 
ρύπανσης·
- Οδηγία 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου της 
9ης Δεκεμβρίου 1996 για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων 
ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες 
ουσίες·
- Οδηγία 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16ης Δεκεμβρίου 1997 για την προσέγγιση 
των νομοθεσιών των κρατών μελών 
σχετικά με τα ληπτέα μέτρα κατά της 
εκπομπής αερίων και σωματιδιακών 
ρύπων προερχόμενων από κινητήρες 
εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται 
σε μη οδικά κινητά μηχανήματα·
- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 338/97 του 
Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 1996 για 
την προστασία των ειδών άγριας πανίδας 
και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου 
τους·
- Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16ης Φεβρουαρίου 1998 για τη διάθεση 
βιοκτόνων στην αγορά·
- Οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
13ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά με την 
ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και 
ντίζελ και την τροποποίηση της οδηγίας 
93/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου·
- Οδηγία 1999/13/ΕΚ του Συμβουλίου της 
11ης Μαρτίου 1999 για τον περιορισμό 
των εκπομπών πτητικών οργανικών 
ενώσεων που οφείλονται στη χρήση 
οργανικών διαλυτών σε ορισμένες 
δραστηριότητες και εγκαταστάσεις·
- Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου της 
26ης Απριλίου 1999 περί υγειονομικής 
ταφής των αποβλήτων·
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- Οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 26ης Απριλίου 1999, σχετικά με τη 
μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων 
υγρών καυσίμων σε θείο και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ·
- Οδηγία 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
18ης Σεπτεμβρίου 2000, για τα οχήματα 
στο τέλος του κύκλου ζωής τους·
- Οδηγία 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
27ης Νοεμβρίου 2000, σχετικά με τις 
λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής 
αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων 
φορτίου·
- Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση 
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 
της πολιτικής των υδάτων·
- Οδηγία 2000/76/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
4ης Δεκεμβρίου 2000, για την 
αποτέφρωση των αποβλήτων·
- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, για 
τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα 
του όζοντος·
- Οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιμη 
ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων 
οργανισμών στο περιβάλλον και την 
κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου·
- Οδηγία 2001/80/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Οκτωβρίου 2001, για τον περιορισμό 
των εκπομπών στην ατμόσφαιρα 
ορισμένων ρύπων·
- Οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τα 
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απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)·
- Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 850/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για 
τους έμμονους οργανικούς ρύπους και 
την τροποποίηση της οδηγίας 
79/117/ΕΟΚ·
- Οδηγία 2005/55/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
28ης Σεπτεμβρίου 2005, για την 
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών 
μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να 
ληφθούν κατά των εκπομπών αερίων και 
σωματιδιακών ρύπων από τους 
κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση που 
χρησιμοποιούνται σε οχήματα, καθώς και 
κατά των εκπομπών αερίων ρύπων από 
κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης που 
τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο ή 
υγραέριο και χρησιμοποιούνται σε 
οχήματα·
- Οδηγία 2005/78/ΕΚ της Επιτροπής, της 
14ης Νοεμβρίου 2005 , για την εφαρμογή 
της οδηγίας 2005/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών 
μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να 
ληφθούν κατά των εκπομπών αερίων και 
σωματιδιακών ρύπων από τους 
κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση που 
χρησιμοποιούνται σε οχήματα, καθώς και 
κατά των εκπομπών αερίων ρύπων από 
κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης που 
τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο ή 
υγραέριο και χρησιμοποιούνται σε 
οχήματα και την τροποποίηση των 
παραρτημάτων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και VI της εν 
λόγω οδηγίας· 
- Οδηγία 2006/11/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
15ης Φεβρουαρίου 2006 , για τη ρύπανση 
που προκαλείται από ορισμένες 
επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο 
υδάτινο περιβάλλον της Κοινότητας·
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- Οδηγία 2006/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
5ης Απριλίου 2006 , περί των στερεών 
αποβλήτων·
- Οδηγία 2006/21/EK του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
15ης Μαρτίου 2006 , σχετικά με τη 
διαχείριση των αποβλήτων της 
εξορυκτικής βιομηχανίας και την 
τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ·
- Οδηγία 2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
5ης Απριλίου 2006 , για την ενεργειακή 
απόδοση κατά την τελική χρήση και τις 
ενεργειακές υπηρεσίες και για την 
κατάργηση της οδηγίας 93/76/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου·
-  Οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
6ης Σεπτεμβρίου 2006 , σχετικά με τις 
ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές 
και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών και με την κατάργηση της 
οδηγίας 91/157/ΕΟΚ·
- Οδηγία 2006/118/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Δεκεμβρίου 2006 , σχετικά με την 
προστασία των υπόγειων υδάτων από τη 
ρύπανση και την υποβάθμιση·
- Κανονισμός (EK) αριθ. 1013/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006 , για 
τις μεταφορές αποβλήτων·
- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ής Ιουνίου 2007 , που αφορά την 
έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων 
όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά 
επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 
και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση 
σε πληροφορίες επισκευής και 
συντήρησης οχημάτων· θα εγκριθεί τις 
επόμενες ημέρες και θα καταργήσει την 
οδηγία 70/220/ΕΟΚ 66 μήνες μετά την 
έναρξη ισχύος της·
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- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1418/2007 της 
Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2007 , 
σχετικά με την εξαγωγή για αξιοποίηση 
ορισμένων αποβλήτων που περιέχονται 
στο παράρτημα ΙΙΙ ή ΙΙΙΑ του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου προς ορισμένες χώρες στις 
οποίες δεν εφαρμόζεται η απόφαση του 
ΟΟΣΑ για τον έλεγχο των διασυνοριακών 
διακινήσεων αποβλήτων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Παράρτημα σύμφωνα με το άρθρο 2, στοιχείο α.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ι. Γενικό πλαίσιο

Το ιστορικό της πρότασης οδηγίας αναπτύσσεται λεπτομερώς στο σημείο Ι του εγγράφου 
εργασίας του εισηγητή με ημερομηνία 12.6.2007, το οποίο έχει υποβληθεί στην Επιτροπή 
Νομικών Θεμάτων.

ΙΙ. Απόφαση του ΔΕΚ της 23.10.2007 

Στην απόφασή του της 23.10.2007 στην Υπόθεση "Επιτροπή κατά Συμβουλίου σχετικά με 
την απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου για την επιβολή ποινικών κυρώσεων στο πλαίσιο της 
καταπολέμησης της ρύπανσης από πλοία" (C-440/05) το ΔΕΚ κατέστησε για πρώτη φορά 
σαφές, ότι ο καθορισμός του είδους και του ύψους των επιβαλλόμενων ποινικών κυρώσεων 
δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Κοινότητας.  Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 
9.2.2007 σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου 
(COM(2007)51) βρίσκεται σε αντίθεση με την απόφαση αυτή και πρέπει συνεπώς να 
διορθωθεί.

ΙΙΙ. Το σχέδιο έκθεσης για την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 

Συνοπτικά, ο εισηγητής προτείνει στα μέλη της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων τις ακόλουθες 
τροπολογίες στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

1. Στα άρθρα 5 και 7 πρέπει να εφαρμοσθεί η απόφαση του ΔΕΚ της 23.10.2007.  
Δεδομένου ότι ο καθορισμός του είδους και του ύψους των επιβαλλόμενων ποινικών 
κυρώσεων δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Κοινότητας, οι παράγραφοι 2 επόμ. πρέπει να 
διαγραφούν.

2. Στο άρθρο 2 κάποιοι ορισμοί, βάσει της αρχής του συγκεκριμένου χαρακτήρα των 
ποινικών διατάξεων, καθίστανται ακριβέστεροι ή /και συμπληρώνονται: Σαφέστερος 
καθίσταται μεταξύ άλλων ο ορισμός του παράνομου χαρακτήρα μιας πράξης.  Στο πλαίσιο 
αυτό δημιουργείται ένα παράρτημα.  Συμπληρώνονται επίσης οι ορισμοί όρων, όπως 
"προστατευόμενα είδη άγριας πανίδας και χλωρίδας" και "προστατευόμενοι οικότοποι".

3. Όσον αφορά τις αξιόποινες πράξεις του άρθρου 3, η τέλεση πράξεων εκ δόλου ή εκ 
βαρείας αμέλειας πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ξεχωριστής ρύθμισης.  Αυτό 
ανταποκρίνεται στη δομή της απόφασης πλαίσιο του Συμβουλίου 2005/667/JI της 12.7.2005.  
Όσον αφορά τις επιμέρους αντικειμενικές υποστάσεις είναι απαραίτητες ορισμένες 
διασαφηνίσεις ή/ και προσαρμογές προς το ισχύον πλέον δίκαιο για λόγους ασφάλειας του 
δικαίου και βάσει της αρχής του συγκεκριμένου χαρακτήρα των ποινικών διατάξεων.

4. Η προτεινόμενη από την Επιτροπή υποχρέωση των κρατών μελών να υποβάλλουν 
εκθέσεις έχει γραφειοκρατικό χαρακτήρα και είναι στο σημείο αυτό περιττή, δεδομένου ότι 
στο πλαίσιο του κοινοτικού δικαίου - σε αντίθεση με τον τρίτο πυλώνα των ευρωπαϊκών 
συνθηκών -  υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα για τη διασφάλιση της τήρησής του.
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