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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidențiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele reluate 
dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o modifice, dar pe 
care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere aldine.
Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate prin 
simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice competente, referitoare la elemente ale 
textului legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la 
protecția mediului prin dreptul penal
(COM(2007)0051 – C6-0063/2007 – 2007/0022(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2007)0051),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 175 alineatul (1) din Tratatul CE, în 
temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0063/2007),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și avizul Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică și siguranță alimentară, precum și cel al Comisiei pentru libertăți civile, 
justiție și afaceri interne (A6 0000/2008),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 
Parlamentului.

Text propus de Comisie Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
Considerentul 11

(11) În plus, având în vedere diferențele 
semnificative între nivelurile sancțiunilor 
aplicate în statele membre este necesar să 
se prevadă, în anumite cazuri, o apropiere 
a nivelurilor respective în funcție de 
gravitatea infracțiunii.

eliminat

Begründung

Folge der Entscheidung des EuGH vom 23.10.2007 (C-440/05), wonach die Bestimmung von 
Art und Maß der anzuwendenden strafrechtlichen Sanktionen nicht in die Zuständigkeit der 



PE400.698v01-00 6/27 PR\706802RO.doc

RO

Gemeinschaft fällt (siehe Ziffer 70).

Amendamentul 2
Considerentul 12

(12) Această apropiere este deosebit de 
importantă în cazul în care infracțiunile 
au rezultate grave sau sunt comise în 
cadrul unor organizații criminale care au 
un rol semnificativ în infracțiunile 
împotriva mediului.

eliminat

Begründung

Folge der Entscheidung des EuGH vom 23.10.2007 (C-440/05), wonach die Bestimmung von 
Art und Maß der anzuwendenden strafrechtlichen Sanktionen nicht in die Zuständigkeit der 
Gemeinschaft fällt (siehe Ziffer 70).

Amendamentul 3
Considerentul 13

(13) Având în vedere că această directivă 
prevede norme minime, statele membre 
pot adopta sau menține dispoziții mai 
stricte referitoare la protecția eficientă a 
mediului prin dreptul penal.

eliminat

Begründung

Folge der Entscheidung des EuGH vom 23.10.2007 (C-440/05), wonach die Bestimmung von 
Art und Maß der anzuwendenden strafrechtlichen Sanktionen nicht in die Zuständigkeit der 
Gemeinschaft fällt (siehe Ziffer 70).

Amendamentul 4
Articolul 2 litera (a)

(a) „ilicit” reprezintă încălcarea legislației 
comunitare sau a unei legi, a unei dispoziții 
administrative sau a deciziei unei autorități 
naționale competente a unui stat membru 
în domeniul protecției mediului.

(a) „ilicit” reprezintă încălcarea legislației 
comunitare menționate în anexa A sau a 
unei legi, a unei dispoziții administrative 
sau a deciziei unei autorități naționale 
competente a unui stat membru în vederea 
punerii în aplicare a legislației 
comunitare în cauză.
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Begründung

Der strafrechtliche Bestimmtheitsgrundsatz und die Voraussehbarkeit strafbaren Verhaltens 
erfordern die präzise Bezeichnung der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften, die im Falle 
eines Verstoßes strafrechtliche Sanktionen auslösen sollen.

Amendamentul 5
Articolul 2 litera (aa) (nouă)

(aa) „specii animale și vegetale protejate” 
înseamnă:
(1) în sensul articolului 3 litera (g), cele a 
căror listă se găsește în anexa IV la 
Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 
mai 1992 privind conservarea habitatelor 
naturale și a speciilor de faună și floră 
sălbatică1;
(2) în sensul articolului 3 litera (ga), cele 
a căror listă se găsește în anexele A sau B 
la Regulamentul (CE) nr. 338/97 al 
Consiliului din 9 decembrie 1996 privind 
protecția speciilor faunei și florei 
sălbatice prin controlul comerțului cu 
acestea2.
---------------------------------------
1JO L 206, 22.7.1992, p. 7. Directivă astfel cum a 
fost modificată ultima dată prin Directiva 
2006/105/CE (JO L 363, 20.12.2006, p. 368).
2JO L 61, 3.3.1997, p. 1. Regulament astfel cum a 
fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) 
nr.1332/2005 al Comisiei (JO L 215, 19.8.2005, p. 
1).

Begründung

Genaue Beschreibung des Anwendungsbereichs im Interesse der Rechtsklarheit bei 
Strafrechtsnormen.

Amendamentul  6
Articolul 2 litera (ab) (nouă)

(ab) „habitat protejat” reprezintă orice 
habitat pentru care un teritoriu a fost 
desemnat arie de protecție specială în 
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temeiul articolului 4 alineatul (1) sau (2) 
al Directivei 79/409/CEE a Consiliului 
din 2 aprilie 1979 privind  conservarea 
păsărilor sălbatice1 și orice habitat 
natural pentru care un teritoriu a fost 
desemnat ca arie specială de conservare 
în temeiul articolului 4 alineatul (4) al 
Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 21 
mai 1992 privind conservarea habitatelor 
naturale și a speciilor de faună și floră 
sălbatică.
-------------------------------------------
1JO L 103, 25.4.1979, p. 1. Directivă astfel cum a 
fost modificată ultima dată prin Directiva 
2006/105/CE.

Begründung

Definition des Begriffes „geschützter Lebensraum“, siehe auch Artikel 3, Buchstabe h.

Amendamentul  7
Articolul 2 litera (b)

(b) „persoană juridică” reprezintă orice 
entitate legală care deține acest statut în 
legislația națională în vigoare, cu excepția 
statelor sau a altor organisme publice care 
acționează în exercițiul drepturilor 
suverane ale acestora, precum și a 
organizațiilor internaționale publice.

(b) „persoană juridică” reprezintă orice 
entitate legală care deține acest statut în 
legislația națională în vigoare, cu excepția 
statelor sau a organismelor publice care 
acționează în exercițiul drepturilor 
suverane, precum și a organizațiilor 
internaționale publice.

Begründung

Standardformulierung des Begriffs „juristische Person“ in EG-Rechtsakten; redaktionelle 
Anpassung.

Amendamentul  8
Articolul 3 teza introductivă

Statele membre se asigură că următoarele 
acte constituie infracțiuni, în cazul în care 
sunt comise intenționat sau cel puțin prin 
neglijență gravă.

Statele membre se asigură că următoarele 
acte constituie infracțiuni, în cazul în care 
sunt ilicite și comise intenționat.
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Begründung

1. Anpassung an die Struktur des Rahmenbeschlusses des Rates 2005/667/JI vom 12.07.2005 
im Hinblick auf die Unterscheidung zwischen vorsätzlich und fahrlässig begangenen Taten.

2. Die grob fahrlässige Begehungsweise wird in einem eigenen Artikel geregelt (siehe Artikel 
3a (neu))

Amendamentul  9
Articolul 3 litera (a)

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

eliminat

Begründung

Nur rechtswidriges Verhalten soll strafrechtlich geahndet werden, siehe auch Artikel 3, 
Buchstabe b.

Amendamentul  10
Articolul 3 litera (b)

(b) deversarea, emiterea sau introducerea 
în mod ilicit a unei cantități de materii sau 
de radiații ionizante în aer, sol sau apă, 
care provocă sau poate provoca decesul sau 
vătămarea gravă a unei persoane sau daune 
semnificative privind calitatea aerului, 
solurilor, apelor, animalelor sau plantelor;

(b) deversarea, emiterea sau introducerea  
unei cantități de materii sau de radiații 
ionizante în aer, sol sau apă, care provocă 
sau poate provoca decesul sau vătămarea 
gravă a unei persoane sau daune 
semnificative privind calitatea aerului, 
solurilor, apelor, animalelor sau plantelor;

Begründung

Das Tatbestandsmerkmal der Rechtswidrigkeit ist in den Einleitungssatz zu Artikel 3 
aufgenommen worden und daher bei den einzelnen Buchstaben entbehrlich.

Amendamentul  11
Articolul 3 litera (c)

(c) tratarea ilicită, inclusiv eliminarea și 
depozitarea, transportul, exportul sau 
importul de deșeuri, inclusiv de deșeuri 

(c) colectarea, transportul, valorificarea 
sau eliminarea de deșeuri, inclusiv 
controlul operațional al acestor procese și 
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periculoase, care provocă sau pot provoca 
decesul sau vătămarea gravă a unei 
persoane sau daune semnificative privind 
calitatea aerului, solurilor, apelor,
animalelor sau plantelor;

întreținerea instalațiilor de eliminare și 
inclusiv activitățile preluate de 
comercianți sau de intermediari 
(gestionarea deșeurilor), care provocă sau 
pot provoca decesul sau vătămarea gravă a 
unei persoane sau daune semnificative 
privind calitatea aerului, solurilor, apelor 
sau privind animalele sau plantele;

Begründung

1. Das Tatbestandsmerkmal der Rechtswidrigkeit ist in den Einleitungssatz zu Artikel 3 
aufgenommen worden und daher bei den einzelnen Buchstaben entbehrlich.

2. Legaldefinition des Begriffes „Bewirtschaftung von Abfall“ unter Einbeziehung der 
„betrieblichen Überwachung“ gemäß der künftigen Richtlinie [.../.../EG] des Europäischen 
Parlaments und des Rats über Abfälle (COD/2005/0281).

Amendamentul  12
Articolul 3 litera (d)

(d) exploatarea ilicită a unei uzine unde se 
desfășoară o activitate periculoasă sau unde 
sunt depozitate substanțe sau preparate 
periculoase și care, în exteriorul uzinei, 
provocă sau poate provoca decesul sau 
vătămarea gravă a unei persoane sau daune 
semnificative privind calitatea aerului, 
solurilor, apelor, animalelor sau plantelor;

(d) exploatarea unei uzine unde se 
desfășoară o activitate periculoasă sau unde 
sunt depozitate substanțe sau preparate 
periculoase și care, în exteriorul uzinei, 
provocă sau poate provoca decesul sau 
vătămarea gravă a unei persoane sau daune 
semnificative privind calitatea aerului, 
solurilor, apelor sau privind animalele sau 
plantele;

Begründung

Das Tatbestandsmerkmal der Rechtswidrigkeit ist in den Einleitungssatz zu Artikel 3 
aufgenommen worden und daher bei den einzelnen Buchstaben entbehrlich.

Amendamentul  13
Articolul 3 litera (e)

(e) transportul ilicit de deșeuri astfel cum 
este definit în articolul 2 alineatul (35) din 
Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului în 
scopuri lucrative și într-o cantitate care nu 
poate fi neglijată, fie că transportul este 

(e) transportul de deșeuri, dacă această 
activitate face obiectul articolului 2 
alineatul (35) din Regulamentul (CE) nr. 
1013/2006 al Parlamentului European și al 
Consiliului, în scopuri lucrative și într-o 
cantitate care nu poate fi neglijată;
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realizat printr-o singură operație sau prin 
mai multe operații care par să fie legate;

Begründung

1. Das Tatbestandsmerkmal der Rechtswidrigkeit ist in den Einleitungssatz zu Artikel 3 
aufgenommen worden und daher bei den einzelnen Buchstaben entbehrlich.

2. Standardformulierung gemäß der Terminologie des europäischen Abfallrechts.

3. Der gestrichene Satz enthält keinen neuen Regelungstatbestand und ist daher entbehrlich.

Amendamentul  14
Articolul 3 litera (f)

(f) fabricarea, tratarea, depozitarea, 
folosirea, transportul, exportul sau importul 
în mod ilicit de materiale nucleare sau de 
alte substanțe radioactive periculoase, care 
provocă sau pot provoca decesul sau 
vătămarea gravă a unei persoane sau daune 
semnificative privind calitatea aerului, 
solurilor, apelor, animalelor sau plantelor;

(f) fabricarea, tratarea, depozitarea, 
folosirea, transportul, exportul sau importul 
de materiale nucleare sau de alte substanțe 
radioactive periculoase, care provocă sau 
pot provoca decesul sau vătămarea gravă a 
unei persoane sau daune semnificative 
privind calitatea aerului, solurilor, apelor 
sau privind animalele sau plantele;

Begründung

1. Das Tatbestandsmerkmal der Rechtswidrigkeit ist in den Einleitungssatz zu Artikel 3 
aufgenommen worden und daher bei den einzelnen Buchstaben entbehrlich.

2. Redaktionelle Änderung.

Amendamentul  15
Articolul 3 litera (g)

(g) posesia, obținerea, vătămarea, uciderea 
sau comerțul ilicite cu sau de specimene 
din speciile de floră și faună sălbatică 
protejate, precum și de părți sau derivate 
din acestea;

(g) posesia sau obținerea de specimene din 
speciile de floră și faună sălbatică 
protejate, precum și de părți sau derivate 
din acestea, precum și uciderea sau 
distrugerea acestora, dacă autorul 
acționează în scopuri lucrative sau din 
obișnuință;

Begründung

Eingrenzung des Tatbestandes, um geringfügige Fälle aus der Strafbarkeit auszuklammern.
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Amendamentul  16
Articolul 3 litera (ga) (nouă)

(ga) comerțul cu specimene din speciile de 
floră și faună sălbatică protejate, precum 
și cu părți sau derivate din acestea, dacă 
autorul acționează în scopuri lucrative 
sau din obișnuință;

Begründung

Aufnahme des Handels von geschützten Arten als strafbare Handlung gemäß der Definition in 
Artikel 2, Buchstabe aa (neu), Ziffer 2.

Amendamentul  17
Articolul 3 litera (h)

(h) deteriorarea semnificativă ilicită a
unui habitat protejat;

(h) reducerea numărului de componente 
ale solului sau extragerea acestora, 
efectuarea de săpături sau de grohotișuri, 
crearea, modificarea sau înlăturarea unei 
ape, asanarea unei zone umede, ridicarea 
unei clădiri sau defrișarea unei păduri, 
activități care afectează în mod 
semnificativ scopul de a proteja un habitat 
protejat;

Begründung

Präzisierung des strafwürdigen Eingriffs in einen geschützten Lebensraum gemäß dem 
strafrechtlichen Bestimmtheitsgebot.

Amendamentul  18
Articolul 3 litera (i)

(i) comerțul sau folosirea în mod ilicit de 
substanțe care epuizează stratul de ozon.

(i) comerțul sau producția, distribuția sau
folosirea de substanțe care epuizează 
stratul de ozon.

Begründung

Das Tatbestandsmerkmal der Rechtswidrigkeit ist in den Einleitungssatz zu Artikel 3 
aufgenommen worden und daher bei den einzelnen Buchstaben entbehrlich. Erweiterung auf 
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vergleichbar gefährliche und daher strafwürdige Handlungen.

Amendamentul  19
Articolul 3a (nou)

Articolul 3a
Infracțiuni comise prin neglijență gravă

Statele membre se asigură că faptele 
enumerate la articolul 3 literele (b)-(f), 
precum și literele (h)-(i) sunt considerate 
infracțiuni, în cazul în care sunt comise 
prin neglijență gravă.

Begründung

Trennung der vorsätzlichen und fahrlässigen Taten gemäß der Struktur des 
Rahmenbeschlusses 2005/667/JU vom 12.07.2005. Begrenzung der Strafbarkeit grob 
fahrlässig  begangener Handlungen auf Verstöße von einigem Gewicht gemäß dem 
Erforderlichkeitsgebot der Entscheidung des EuGH vom 23.10.2007 (C-440/05).

Amendamentul  20
Articolul 4

Participare și instigare Instigare și complicitate
Statele membre se asigură că participarea 
sau instigarea la actele menționate la 
articolul 3 constituie o infracțiune.

Statele membre se asigură că instigarea și  
complicitatea la actele menționate la 
articolul 3 sunt sancționate.

Begründung

1. Begrenzung von Anstiftung und Beihilfe auf vorsätzliche Handlungen.

2. Redaktionelle Änderung.

Amendamentul  21
Articolul 5

(1) Statele membre se asigură de 
aplicarea unor sancțiuni penale eficiente, 
proporționale și descurajatoare pentru 
comiterea infracțiunilor menționate la 
articolele 3 și 4.

(1) Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a garanta că se aplică  
sancțiuni penale eficiente, proporționale și 
descurajatoare pentru comiterea 
infracțiunilor menționate la articolele 3 și 
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4.

(2) Statele membre se asigură de 
aplicarea unei pedepse maxime de cel 
puțin 1-3 ani de închisoare pentru 
comiterea infracțiunilor menționate la 
articolul 3 literele (b)-(h) în cazul în care 
infracțiunea este comisă prin neglijență 
gravă și provoacă daune semnificative 
privind aerul, solurile, apele, animalele 
sau plantele.
(3) Statele membre se asigură de 
aplicarea unei pedepse maxime de cel 
puțin 2-5 ani de închisoare pentru 
comiterea următoarelor infracțiuni:
(a) infracțiunea menționată la articolul 3 
litera (a), în cazul în care infracțiunea 
este comisă prin neglijență gravă;
(b) infracțiunile menționate la articolul 3 
literele (b)-(f), în cazul în care 
infracțiunea este comisă prin neglijență 
gravă și provoacă decesul sau vătămarea 
gravă a unei persoane;
(c) infracțiunile menționate la articolul 3 
literele (b)-(h), în cazul în care 
infracțiunea este comisă intenționat și 
provoacă daune semnificative aerului, 
solurilor, apelor, animalelor sau 
plantelor;
(d) infracțiunile menționate la articolul 3, 
în cazul în care infracțiunea este comisă 
în cadrul unei organizații criminale în 
înțelesul Deciziei-cadru [… privind lupta 
împotriva criminalității organizate].
(4) Statele membre se asigură de 
aplicarea unei pedepse maxime de cel 
puțin 5-10 ani de închisoare pentru 
comiterea următoarelor infracțiuni:
(a) infracțiunea menționată la articolul 3 
litera (a), în cazul în care infracțiunea 
este comisă intenționat;
(b) infracțiunile menționate la articolul 3 
literele (b)-(f), în cazul în care 
infracțiunea este comisă intenționat și 
provoacă decesul sau vătămarea gravă a 
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unei persoane.
(5) Sancțiunile penale prevăzute în 
prezentul articol pot fi însoțite de alte 
sancțiuni sau măsuri, și anume:
(a) interdicția pentru o persoană fizică de 
a întreprinde o activitate care necesită o 
autorizație sau o aprobare oficială sau de 
a fonda, gestiona sau conduce o 
întreprindere sau o fundație, în cazul în 
care faptele pentru care a fost 
condamnată prezintă un risc important de 
repetare a aceluiași tip de activitate 
infracțională;
(b) publicarea deciziei judiciare cu privire 
la condamnare sau la orice sancțiuni sau 
măsuri aplicate;
(c) obligația de a repara daunele 
ecologice.

Begründung

Redaktionelle Änderungen.

Folge der Entscheidung des EuGH vom 23.10.2007 (C-440/05), wonach die Bestimmung von 
Art und Maß der anzuwendenden strafrechtlichen Sanktionen nicht in die Zuständigkeit der 
Gemeinschaft fällt (siehe Ziffer 70).

Amendamentul  22
Articolul 6 alineatul (1) teza introductivă

(1) Statele membre se asigură că 
persoanele juridice pot fi considerate 
răspunzătoare pentru infracțiunile 
menționate la articolul 3, în cazul în care 
aceste infracțiuni au fost comise în 
beneficiul lor de orice persoană care a 
acționat fie individual, fie în calitate de 
membru al unui organ al persoanei juridice 
și care deține o poziție de conducere în 
cadrul persoanei juridice, pe baza:

(1) Statele membre se asigură că 
persoanele juridice pot fi considerate 
răspunzătoare pentru infracțiunile 
menționate la articolele 3 și 4, în cazul în 
care aceste infracțiuni au fost comise în 
beneficiul lor de orice persoană care a 
acționat fie individual, fie în calitate de 
membru al unui organ al persoanei juridice 
și care deține o poziție de conducere în 
cadrul persoanei juridice, pe baza:

Begründung

Erstreckung auf grob fahrlässige Taten.
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Amendamentul 23
Articolul 6 alineatul (2)

(2) Statele membre se asigură, de 
asemenea, că o persoană juridică poate fi 
considerată răspunzătoare în cazul în care 
lipsa supravegherii sau controlului din 
partea unei persoane menționate la 
alineatul (1) a făcut posibilă comiterea 
infracțiunii menționate la articolul 3 de 
către o persoană supusă autorității acesteia, 
în beneficiul persoanei juridice respective.

(2) Statele membre se asigură, de 
asemenea, că o persoană juridică poate fi 
considerată răspunzătoare în cazul în care 
lipsa supravegherii sau controlului din 
partea unei persoane menționate la 
alineatul (1) a făcut posibilă comiterea 
infracțiunii menționate la articolele 3 și 4
de către o persoană supusă autorității 
acesteia, în beneficiul persoanei juridice 
respective.

Begründung

Erstreckung auf grob fahrlässige Taten.

Amendamentul 24
Articolul 7

(1) Statele membre se asigură de aplicarea 
unor sancțiuni eficiente, proporționale și 
descurajatoare persoanelor juridice 
considerate răspunzătoare pentru o 
infracțiune în conformitate cu articolul 6, 
sancțiuni care includ amenzi penale sau 
administrative.

(1) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a garanta că se aplică
sancțiuni eficiente, proporționale și 
descurajatoare persoanelor juridice 
răspunzătoare pentru o infracțiune în 
conformitate cu articolul 6.

(2) Amenzile prevăzute la alineatul (1) se 
ridică la o valoare maximă de:
(a) cel puțin 300 000 - 500 000 EUR în 
cazurile în care o infracțiune menționată 
la articolul 3 literele (b)-(h) este comisă 
prin neglijență gravă și provoacă daune 
semnificative aerului, solurilor, apelor, 
animalelor sau plantelor;
(b) cel puțin 500 000 - 750 000 EUR în 
cazurile în care:
(i) infracțiunea menționată la articolul 3 
litera (a) este comisă prin neglijență 
gravă, sau
(ii) o infracțiune menționată la articolul 3 
literele (b)-(h):
- este comisă prin neglijență gravă și 
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provoacă decesul sau vătămarea gravă a 
unei persoane, sau
- este comisă intenționat și provoacă 
daune semnificative privind aerul, 
solurile, apele, animalele sau plantele, 
sau
(iii) o infracțiune menționată la articolul 
3 este comisă intenționat în cadrul unei 
organizații criminale în înțelesul Deciziei-
cadru [… privind lupta împotriva 
criminalității organizate];
(c) cel puțin 750 000 - 1 500 000 EUR în 
cazurile în care:
(i) o infracțiune menționată la articolul 3 
litera (a) este comisă intenționat, sau
(ii) o infracțiune menționată la articolul 3 
literele (b)-(f) este comisă intenționat și 
provoacă decesul sau vătămarea gravă a 
unei persoane.
Statele membre pot aplica un sistem 
potrivit căruia amenda să fie 
proporțională cu cifra de afaceri a 
persoanei juridice, cu avantajul financiar 
obținut sau preconizat în urma comiterii 
infracțiunii sau cu orice altă valoare care 
să indice situația financiară a persoanei 
juridice, cu condiția ca un astfel de sistem 
să permită amenzi maxime, cel puțin 
egale cu valoarea minimă a amenzilor 
maxime. Statele membre informează 
Comisia despre intenția lor de a pune în 
aplicare directiva conform unui astfel de 
sistem.
(3) Statele membre care nu au adoptat 
moneda euro aplică rata de schimb dintre 
moneda euro și moneda lor națională, 
astfel cum a fost publicată în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene la data de 
[…].
(4) Sancțiunile prevăzute de prezentul 
articol pot fi însoțite de alte sancțiuni sau 
măsuri, în special:
(a) obligația de a repara daunele 
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ecologice;
(b) excluderea de la dreptul de a primi 
beneficii sau ajutoare publice;
(c) interdicția temporară sau permanentă 
de a practica activități industriale sau 
comerciale;
(d) punerea sub supraveghere judiciară;
(e) un ordin judiciar de lichidare;
(f) obligația de a adopta măsuri specifice 
în vederea eliminării consecințelor unor 
acte similare celor care au stat la baza 
răspunderii penale;
(g) publicarea deciziei judiciare cu privire 
la condamnare sau la orice sancțiuni sau 
măsuri aplicate.

Begründung

1. Redaktionelle Änderung.

2. Folge der Entscheidung des EuGH vom 23.10.2007 (C-440/05), Ziffer 66.

Folge der Entscheidung des EuGH vom 23.10.2007 (C-440/05), wonach die Bestimmung von 
Art und Maß der anzuwendenden strafrechtlichen Sanktionen nicht in die Zuständigkeit der 
Gemeinschaft fällt (siehe Ziffer 70).

Amendamentul 25
Articolul 8

Articolul 8 eliminat
Raportare

Până la data de … cel târziu și, ulterior, 
la fiecare trei ani, statele membre transmit 
Comisiei informații referitoare la punerea 
în aplicare a directivei, sub forma unui 
raport.
Comisia transmite Parlamentului 
European și Consiliului un raport 
întocmit pe baza acestor raporturi.

Begründung

Anders als in der dritten Säule der Europäischen Verträge verfügt die Kommission im 



PR\706802RO.doc 19/27 PE400.698v01-00

RO

Hinblick auf das Gemeinschaftsrecht über die geeigneten Instrumentarien, um für dessen 
Einhaltung zu sorgen. Eine Berichtspflicht ist daher eine überflüssige bürokratische 
Maßnahme.

Amendamentul 26
Articolul 9 alineatul (1) primul paragraf

(1) Statele membre asigură intrarea în 
vigoare a actelor cu putere de lege și a 
actelor administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive până la data 
de […] cel târziu. Statele membre 
informează de îndată Comisia cu privire 
la textele acestor acte și la tabelul de 
corespondență între aceste acte și 
prezenta directivă.

(1) Statele membre asigură intrarea în 
vigoare a actelor cu putere de lege și a 
actelor administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive până la data 
de […] […] cel târziu.

Begründung

Die gestrichene Bestimmung sollte in einen Erwägungsgrund aufgenommen werden.

Amendamentul 27
Anexa A (nouă)

Anexa A
LISTA ÎNCĂLCĂRILOR LEGISLAȚIEI 
COMUNITARE CARE REPREZINTĂ 

ACTE ILEGALE ÎN SENSUL 
ARTICOLULUI 2 LITERA (a) DIN 

PREZENTA DIRECTIVĂ
- Directiva 70/220/CEE a Consiliului din 
20 martie 1970 privind apropierea 
legislațiilor statelor membre referitoare la 
măsurile preconizate împotriva poluării 
aerului cu emisiile poluante provenite de 
la motoarele cu aprindere prin scânteie 
ale autovehiculelor; urmează să fie 
abrogată de un regulament nou
- Directiva 72/306/CEE a Consiliului din 
2 august 1972 privind apropierea 
legislațiilor statelor membre referitoare la 
măsurile preconizate împotriva emisiilor 
de poluanți provenind de la motoarele 
diesel destinate propulsiei vehiculelor;
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- Directiva 75/439/CEE a Consiliului din 
16 iunie 1975 privind eliminarea 
uleiurilor uzate;
- Directiva 76/464/CEE a Consiliului din 
4 mai 1976 privind poluarea cauzată de 
anumite substanțe periculoase evacuate în 
mediul acvatic al Comunității, abrogată, 
începând cu 2013, de Directiva 
2000/60/CE;
- Directiva 76/769/CEE a Consiliului din 
27 iulie 1976 privind apropierea actelor 
cu putere de lege și a actelor 
administrative ale statelor membre 
referitoare la restricțiile privind 
introducerea pe piață și utilizarea 
anumitor substanțe și preparate 
periculoase; urmează să fie abrogată prin 
Regulamentul REACH începând cu 
1.6.2009;
- Directiva 77/537/CEE a Consiliului din 
28 iunie 1977 de apropiere a legislațiilor 
statelor membre cu privire la măsurile 
care trebuie luate împotriva emisiilor de 
poluanți de la motoarele diesel cu care 
sunt echipate tractoarele agricole sau 
forestiere pe roți;
- Directiva 78/176/CEE a Consiliului din 
20 februarie 1978 privind deșeurile din 
industria dioxidului de titan;  
- Directiva 79/117/CEE a Consiliului din 
21 decembrie 1978 privind interzicerea 
introducerii pe piață și folosirii produselor  
fitosanitare care conțin anumite substanțe 
active;
- Directiva 79/409/CEE a Consiliului din 
2 aprilie 1979 privind conservarea 
păsărilor sălbatice;
- Regulamentul (CEE) nr. 348/81 al 
Consiliului din 20 ianuarie 1981 privind 
regimul comun aplicabil importurilor de 
produse derivate din cetacee;
- Directiva 82/176/CEE a Consiliului din 
22 martie 1982 privind valorile limită și 
obiectivele de calitate pentru evacuările de 
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mercur din sectorul electrolizei 
cloralcanilor; abrogare propusă
- Directiva 83/513/CEE a Consiliului din 
26 septembrie 1983 privind valorile limită 
și obiectivele de calitate pentru evacuările 
de cadmiu; abrogare propusă
- Directiva 84/156/CEE a Consiliului din 
8 martie 1984 privind valorile limită și 
obiectivele de calitate pentru evacuările de 
mercur din alte sectoare industriale decât 
cel al electrolizei cloralcanilor; abrogare 
propusă
- Directiva 84/360/CEE a Consiliului din 
28 iunie 1984 privind combaterea poluării 
atmosferice provenite de la instalațiile 
industriale;  va fi abrogată în octombrie 
2007
- Directiva 84/491/CEE a Consiliului din 
9 octombrie 1984 privind valorile limită și 
obiectivele de calitate pentru evacuările de 
hexaclorciclohexan; abrogare propusă  
- Directiva 86/278/CEE a Consiliului din 
12 iunie 1986 privind protecția mediului, 
în special a solului, atunci când se 
utilizează nămoluri de epurare în 
agricultură;
- Directiva 86/280/CEE a Consiliului din 
12 iunie 1986 privind valorile limită și 
obiectivele de calitate pentru evacuările 
anumitor substanțe periculoase incluse în 
lista I din anexa la Directiva 76/464/CEE;   
abrogare propusă
- Directiva 90/219/CEE a Consiliului din 
23 aprilie 1990 privind utilizarea în 
condiții de izolare a microorganismelor 
modificate genetic;
- Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 
21 mai 1991 privind tratarea apelor 
urbane reziduale;
- Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 
15 iulie 1991 privind introducerea pe 
piață a produselor de uz fitosanitar;
- Directiva 91/689/CEE a Consiliului din 
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12 decembrie 1991 privind deșeurile 
periculoase;
- Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 
21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de 
faună și floră sălbatică;
- Directiva 92/112/CEE a Consiliului din 
15 decembrie 1992 privind procedurile de 
armonizare a programelor de reducere, în 
vederea eliminării, a poluării cauzate de 
deșeurile din industria dioxidului de titan;  
- Directiva 94/63/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 20 
decembrie 1994 privind controlul 
emisiilor de compuși organici volatili 
(COV) rezultați din depozitarea 
carburanților și din distribuția acestora de 
la terminale la stațiile de distribuție a 
carburanților;
- Directiva 96/59/CE a Consiliului din 16 
septembrie 1996 privind eliminarea 
bifenililor policlorurați și a terfenililor 
policlorurați;
- Directiva 96/61/CE a Consiliului din 24 
septembrie 1996 privind prevenirea și 
controlul integrat al poluării;
- Directiva 96/82/CE a Consiliului din 9 
decembrie 1996 privind controlul asupra 
riscului de accidente majore care implică 
substanțe periculoase;
- Directiva 97/68/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 16 
decembrie 1997 privind apropierea 
legislațiilor statelor membre referitoare la 
măsurile împotriva emisiei de poluanți 
gazoși și de pulberi provenind de la 
motoarele cu ardere internă care urmează 
să fie instalate pe echipamentele mobile 
fără destinație rutieră;
- Regulamentul (CE) nr. 338/97 al 
Consiliului din 9 decembrie 1996 privind 
protecția speciilor faunei și florei 
sălbatice prin controlul comerțului cu 
acestea;



PR\706802RO.doc 23/27 PE400.698v01-00

RO

- Directiva 98/8/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 16 
februarie 1998 privind comercializarea 
produselor biodestructive;
- Directiva 98/70/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 13 
octombrie 1998 privind calitatea benzinei 
și a motorinei și de modificare a Directivei 
93/12/CEE a Consiliului;
- Directiva 99/13/CE a Consiliului din 11 
martie 1999 privind reducerea emisiilor 
de compuși organici volatili datorate 
utilizării solvenților organici în anumite
activități și instalații;
- Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 
26 aprilie 1999 privind depozitele de 
deșeuri;
- Directiva 1999/32/CE a Consiliului din 
26 aprilie 1999 privind reducerea 
conținutului de sulf din anumiți 
combustibili lichizi și de modificare a 
Directivei 93/12/CEE;
- Directiva 2000/53/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 18 
septembrie 2000 privind vehiculele scoase 
din uz;
- Directiva 2000/59/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 27 
noiembrie 2000 privind instalațiile 
portuare de preluare a deșeurilor 
provenite din exploatarea navelor și a 
reziduurilor de încărcătură;
- Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 
octombrie 2000 de stabilire a unui cadru 
de politică comunitară în domeniul apei;
- Directiva 2000/76/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 4 decembrie 
2000 privind incinerarea deșeurilor;
-  Regulamentul (CE) nr. 2037/2000 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 29 iunie 2000 privind substanțele care 
diminuează stratul de ozon;
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- Directiva 2001/18/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 12 martie 
2001 privind diseminarea deliberată în 
mediu a organismelor modificate genetic 
și de abrogare a Directivei 90/220/CEE a 
Consiliului;
- Directiva 2001/80/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 23 
octombrie 2001 privind limitarea emisiilor 
în atmosferă a anumitor poluanți 
provenind de la instalații de ardere de 
dimensiuni mari;
- Directiva 2002/96/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 27 ianuarie 
2003 privind deșeurile de echipamente 
electrice și electronice (DEEE);
- Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 29 aprilie 2004 privind poluanții 
organici persistenți și de modificare a 
Directivei 79/117/CEE;
- Directiva 2005/55/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 28 
septembrie 2005 privind apropierea 
legislațiilor statelor membre cu privire la 
măsurile care trebuie luate împotriva 
emisiilor de gaze și de particule poluante 
provenite de la motoarele cu aprindere 
prin comprimare utilizate la vehicule și 
împotriva emisiilor de gaze poluante 
provenite de la motoarele cu aprindere 
prin scânteie alimentate cu gaz sau cu gaz 
petrolier lichefiat utilizate la vehicule;
- Directiva 2005/78/CE a Comisiei din 14 
noiembrie 2005 de aplicare a Directivei 
2005/55/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului privind apropierea 
legislațiilor statelor membre cu privire la 
măsurile care trebuie luate împotriva 
emisiilor de gaze și de particule poluante 
provenite de la motoarele cu aprindere 
prin comprimare utilizate la vehicule și 
împotriva emisiilor de gaze poluante 
provenite de la motoare cu aprindere prin 
scânteie alimentate cu gaz sau cu gaz 
petrolier lichefiat utilizate la vehicule și 
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de modificare a anexelor I, II, III, IV și 
VI la aceasta;
- Directiva 2006/11/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 15 
februarie 2006 privind poluarea cauzată 
de anumite substanțe periculoase 
deversate în mediul acvatic al 
Comunității;
- Directiva 2006/12/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 5 aprilie 
2006 privind deșeurile;
- Directiva 2006/21/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 15 martie 
2006 privind gestionarea deșeurilor din 
industriile extractive și de modificare a 
Directivei 2004/35/CE;
- Directiva 2006/32/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 5 aprilie 
2006 privind eficiența energetică la 
utilizatorii finali și serviciile energetice și 
de abrogare a Directivei 93/76/CEE a 
Consiliului;
- Directiva 2006/66/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 6 
septembrie 2006 privind bateriile și 
acumulatorii și deșeurile de baterii și 
acumulatori și de abrogare a Directivei 
91/157/CEE;
- Directiva 2006/118/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 12
decembrie 2006 privind protecția apelor 
subterane împotriva poluării și a 
deteriorării;
- Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 14 iunie 2006 privind transferurile de 
deșeuri – aplicabil de la 12 iulie 2007
- Regulamentul Parlamentului European 
și al Consiliului  privind omologarea de 
tip a autovehiculelor în ceea ce privește 
emisiile provenind de la vehiculele ușoare 
pentru pasageri și de la vehiculele ușoare 
comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind 
accesul la informațiile referitoare la 
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repararea și întreținerea vehiculelor; va fi 
adoptat în zilele următoare și va abroga 
Directiva 70/220/CEE  în termen de 66 de 
luni de la intrarea sa în vigoare;
- Regulamentul (CE) nr. 1418/2007 al 
Comisiei din 29 noiembrie 2007 privind 
exportul anumitor deșeuri destinate 
recuperării enumerate în anexa III sau 
IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 
al Parlamentului European și al 
Consiliului în anumite țări în care Decizia 
OCDE privind controlul circulației 
transfrontaliere a deșeurilor nu se aplică.

Begründung

Annexkompetenz gemäß Artikel 2, Buchstabe a.
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EXPUNERE DE MOTIVE

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.     EuGH-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.

*****
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