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PR_COD_1am

Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil.« I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil.
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om straffrättsliga påföljder 
till skydd för miljön
(KOM(2007)0051 – C6-0063/2007 – 2007/0022(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2007)0051),

– med beaktande av artiklarna 251.2 och 175.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0063/2007),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandena från 
utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och utskottet för medborgerliga fri-
och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6-.../2008).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlaments ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 11

(11) Dessutom är det på grund av de 
betydande skillnaderna mellan 
påföljdsnivåerna i medlemsstaterna 
nödvändigt att för vissa omständigheter 
föreskriva en tillnärmning av dessa 
latituder som står i relation till brottets 
svårighetsgrad.

utgår

Motivering

Enligt EG-domstolens dom av den 23 oktober 2007 (mål C-440/05, punkt 70) omfattas 
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fastställandet av arten och nivån på de tillämpliga straffrättsliga påföljderna inte av 
gemenskapens behörighet.

Ändringsförslag 2
Skäl 12

(12) En sådan tillnärmning är särskilt 
viktig när brotten har allvarliga 
verkningar eller när brotten har begåtts i 
samarbete med organiserad brottslighet 
som i väsentlig utsträckning medverkar i 
miljöbrott.

utgår

Motivering

Enligt EG-domstolens dom av den 23 oktober 2007 (mål C-440/05, punkt 70) omfattas 
fastställandet av arten och nivån på de tillämpliga straffrättsliga påföljderna inte av 
gemenskapens behörighet.

Ändringsförslag 3
Skäl 13

(13) Eftersom det i detta direktiv 
föreskrivs minimibestämmelser har 
medlemsstaterna frihet att anta eller 
behålla strängare bestämmelser som 
syftar till ett effektivt miljöskydd genom 
straffrättslig lagstiftning.

utgår

Motivering

Enligt EG-domstolens dom av den 23 oktober 2007 (mål C-440/05, punkt 70) omfattas 
fastställandet av arten och nivån på de tillämpliga straffrättsliga påföljderna inte av 
gemenskapens behörighet.

Ändringsförslag 4
Artikel 2, led a

a) olaglig: i strid med 
gemenskapslagstiftningen, 
medlemsstaternas lagar och andra 
författningar eller beslut som en behörig 
myndighet fattat i miljöskyddssyfte,

a) olaglig: i strid med någon av de 
gemenskapsrättsakter som anges i 
bilaga A, medlemsstaternas lagar och 
andra författningar eller beslut som en 
behörig myndighet fattat för att genomföra 
dessa gemenskapsrättsakter,
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Motivering
För att den straffrättsliga exakthetsprincipen ska kunna tillämpas och för att man ska kunna 
förutse straffbara handlingar måste man ange exakt vilka gemenskapsrättsakter som ska 
tillämpas i fråga om straffrättsliga åtgärder till följd av en överträdelse.

Ändringsförslag 5
Artikel 2, led aa (nytt)

(aa) fridlysta vilda djur och växter:
1. vid tillämpning av artikel 3 g de som 
anges i bilaga IV till rådets direktiv 
92/43/EEG av den 21 maj 1992 om 
bevarande av växtmiljöer samt vilda djur 
och växter1,
2. vid tillämpning av artikel 3 ga de som 
anges i bilagorna A eller B till rådets 
förordning (EG) nr 338/97 av den 
9 december 1996 om skyddet av arter av 
vilda djur och växter genom kontroll av 
handeln med dem2,
_________________________
1 EGT L 206, 22.7.1992, s. 7. Senast 
ändrat genom direktiv 2006/105/EG 
(EUT L 363, 20.12.2006, s. 368).
2 EGT L 61, 3.3.1997, s. 1. Senast ändrad 
genom kommissionens förordning (EG) 
nr 1332/2005 (EUT L 215, 19.8.2005, 
s. 1).

Motivering

För att åstadkomma rättslig tydlighet när det gäller de straffrättsliga bestämmelserna behövs 
en ingående beskrivning av tillämpningsområdet.

Ändringsförslag 6
Artikel 2, led ab (nytt)

(ab) skyddad livsmiljö: livsmiljö eller art 
för vilken ett skyddsområde utsetts i 
enlighet med artikel 4.1 eller 4.2 i rådets 
direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 
om bevarande av vilda fåglar1, eller 
livsmiljö eller art för vilken ett område 
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utsetts till särskilt bevarandeområde i 
enlighet med artikel 4.4 i direktiv 
92/43/EEG av den 21 maj 1992 om 
bevarande av livsmiljöer samt vilda djur 
och växter,
_________________________
1 EGT L 103, 25.4.1979, s. 1. Senast 
ändrat genom direktiv 2006/105/EG. 

Motivering

Definition av begreppet skyddad livsmiljö. Se även artikel 3 h.

Ändringsförslag 7
Artikel 2, led b

b) juridisk person: varje rättssubjekt som 
har denna status enligt tillämplig nationell 
lagstiftning, med undantag av stater eller 
andra offentliga organ under utövning av 
offentliga maktbefogenheter samt 
offentliga internationella organisationer.

b) juridisk person: varje rättssubjekt som 
har denna status enligt tillämplig nationell 
lagstiftning, med undantag av stater eller 
offentliga organ under utövning av 
offentliga maktbefogenheter samt 
offentliga internationella organisationer.

Motivering

Standardformuleringen av begreppet juridisk person återfinns i EG:s rättsakter. Anpassning 
av formuleringen.

Ändringsförslag 8
Artikel 3, inledningen

Medlemsstaterna skall säkerställa att 
följande handlingar utgör brott när de 
begås uppsåtligen eller minst av grov 
vårdslöshet:

Medlemsstaterna skall säkerställa att 
följande handlingar utgör brott när de är 
olagliga och begås uppsåtligen:

Motivering

1. Anpassning efter strukturen i rådets rambeslut 2005/667/RIF av den 12 juli 2005 för att 
göra åtskillnad mellan handlingar som begås uppsåtligen och handlingar som begås av 
vårdslöshet. 

2. Handlingar som begås av grov vårdslöshet tas upp i en egen artikel (se artikel 3a (ny)).
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Ändringsförslag 9
Artikel 3, led a

(a) Att i luft, mark eller vatten bortskaffa, 
släppa ut eller införa en mängd material 
eller joniserande strålning som allvarligt 
skadar människor eller förorsakar deras 
död.

utgår

Motivering

Endast olagliga handlingar ska omfattas av straffrättsliga påföljder. Se även artikel 3 b.

Ändringsförslag 10
Artikel 3, led b

(b) Att i luft, mark eller vatten olagligen
bortskaffa, släppa ut eller införa en mängd 
material eller joniserande strålning som 
orsakar eller kan orsaka att människor 
skadas allvarligt eller dödas, eller som 
medför väsentliga skador på luft-, mark-
eller vattenkvaliteten eller på djur eller 
växter.

(b) Att i luft, mark eller vatten bortskaffa, 
släppa ut eller införa en mängd material 
eller joniserande strålning som orsakar 
eller kan orsaka att människor skadas 
allvarligt eller dödas, eller som medför 
väsentliga skador på luft-, mark- eller 
vattenkvaliteten eller på djur eller växter.

Motivering

Att handlingarna ska vara olagliga för att omfattas tas upp i inledningen av artikel 3 och 
behöver därför inte nämnas i de enskilda leden.

Ändringsförslag 11
Artikel 3, led c

(c) Att olagligen behandla – inbegripet 
bortskaffande, lagring, transport, export 
och import – avfall, inbegripet farligt 
avfall, på ett sådant sätt att det medför eller 
kan medföra allvarlig skada för människor 
eller förorsaka deras död eller väsentligt 
skadar eller kan skada luft-, mark- eller 
vattenkvaliteten eller djur eller växter.

(c) Att samla in, transportera, återvinna 
eller bortskaffa avfall, inbegripet löpande 
kontroll av sådan verksamhet och 
efterbehandling av platser för 
bortskaffande av avfall och inbegripet 
åtgärder som handlare eller mäklare 
vidtar (avfallshantering), på ett sådant sätt 
att det medför eller kan medföra allvarlig 
skada för människor eller förorsaka deras 
död eller väsentligt skadar eller kan skada 
luft-, mark- eller vattenkvaliteten eller djur 
eller växter.



PE400.698v01-00 10/26 PR\706802SV.doc

SV

Motivering

1. Att handlingarna ska vara olagliga för att omfattas tas upp i inledningen av artikel 3 och 
behöver därför inte nämnas i de enskilda leden.

2. Rättslig definition av begreppet avfallshantering som inbegriper löpande kontroll i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets kommande direktiv […/…/EG] om avfall (2005/0281 
(COD)).

Ändringsförslag 12
Artikel 3, led d

(d) Att olagligen bedriva verksamheten på 
en fabrik där farliga operationer utförs eller 
där farliga ämnen eller beredningar 
förvaras eller används så att det utanför 
denna fabrik medför eller kan medföra 
allvarlig skada för människor eller 
förorsaka deras död, eller väsentligt skadar 
eller kan skada luft-, mark- eller 
vattenkvaliteten eller djur eller växter.

(d) Att bedriva verksamheten på en fabrik 
där farliga operationer utförs eller där 
farliga ämnen eller beredningar förvaras 
eller används så att det utanför denna 
fabrik medför eller kan medföra allvarlig 
skada för människor eller förorsaka deras 
död, eller väsentligt skadar eller kan skada 
luft-, mark- eller vattenkvaliteten eller djur 
eller växter.

Motivering

Att handlingarna ska vara olagliga för att omfattas tas upp i inledningen av artikel 3 och 
behöver därför inte nämnas i de enskilda leden.

Ändringsförslag 13
Artikel 3, led e

(e) Att olagligen, enligt definitionen i
artikel 2.35 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1013/2006, 
transportera avfall i vinstsyfte och i icke 
försumbar mängd, oavsett om det rör sig 
om en enstaka transport eller om flera 
transporter som förefaller kopplade till 
varandra.

(e) Att transportera avfall i vinstsyfte och i 
icke försumbar mängd, i den mån 
verksamheten omfattas av artikel 2.35 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1013/2006.

Motivering

1. Att handlingarna ska vara olagliga för att omfattas tas upp i inledningen av artikel 3 och 
behöver därför inte nämnas i de enskilda leden. 

2. Standardformulering som överensstämmer med den europeiska avfallslagstiftningens 
terminologi. 
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3. Den del av meningen som utgår tillför inget till bestämmelsen och är därför överflödig.

Ändringsförslag 14
Artikel 3, led f

(f) Att olagligen framställa, behandla, 
lagra, använda, transportera, exportera eller 
importera kärnämnen eller andra farliga 
radioaktiva ämnen som medför eller kan 
medföra allvarlig skada för människor eller 
förorsaka deras död eller som väsentligt 
skadar eller kan skada luft-, mark- eller 
vattenkvaliteten eller djur eller växter.

(f) Att framställa, behandla, lagra, använda, 
transportera, exportera eller importera 
kärnämnen eller andra farliga radioaktiva 
ämnen som medför eller kan medföra 
allvarlig skada för människor eller 
förorsaka deras död eller som väsentligt 
skadar eller kan skada luft-, mark- eller 
vattenkvaliteten eller djur eller växter.

Motivering

1. Att handlingarna ska vara olagliga för att omfattas tas upp i inledningen av artikel 3 och 
behöver därför inte nämnas i de enskilda leden. 

2. Ändring av formuleringen.

Ändringsförslag 15
Artikel 3, led g

(g) Att olagligen inneha, samla in, skada, 
döda eller handla med fridlysta vilda djur 
eller växter, delar av sådana eller produkter 
som framställts av dem.

(g) Att inneha eller samla in fridlysta vilda 
djur eller växter, delar av sådana eller 
produkter som framställts av dem samt att 
döda eller förstöra fridlysta vilda djur 
eller växter, om förövaren gör detta 
regelbundet eller i tjänsten.

Motivering

Begränsning av brottet för att obetydliga brott inte ska behöva resultera i straffrättsliga 
påföljder.

Ändringsförslag 16
Artikel 3, led ga (nytt)

(ga) Att handla med fridlysta vilda djur 
eller växter, delar av sådana eller 
produkter som framställts av dem, om 
förövaren gör detta regelbundet eller i 
tjänsten. 
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Motivering

Handel med fridlysta arter ska betraktas som ett brott enligt definitionen i artikel 2 aa (ny) 
punkt 2.

Ändringsförslag 17
Artikel 3, led h

(h) Att olagligen väsentligt försämra en 
skyddad livsmiljö.

(h) Att bedriva marktäkt, gräva eller 
skapa jordvallar, skapa, ändra eller 
avlägsna ett vattendrag eller en 
vattensamling, dränera ett 
våtmarksområde, upprätta en byggnad 
eller avverka en skog, om detta inverkar 
negativt på skyddet för en skyddad 
livsmiljö. 

Motivering

Uppräkning av ingrepp i en skyddad livsmiljö, vilka omfattas av straffrättsliga påföljder 
enligt den straffrättsliga exakthetsprincipen.

Ändringsförslag 18
Artikel 3, led i

(i) Att olagligen handla med eller använda 
ozonnedbrytande ämnen.

(i) Att handla med, framställa, distribuera 
eller använda ozonnedbrytande ämnen.

Motivering

Att handlingarna ska vara olagliga för att omfattas tas upp i inledningen av artikel 3 och 
behöver därför inte nämnas i de enskilda leden. Angivelse av fler, jämförbart farliga 
handlingar som därför också ska omfattas av straffrättsliga påföljder.

Ändringsförslag 19
Artikel 3a (ny)

Artikel 3a
Brott som begås av grov vårdslöshet

Medlemsstaterna ska se till att de 
handlingar som anges i artikel 3 b–f och 
h–i betraktas som brott då de begås av 
grov vårdslöshet.
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Motivering

För att göra åtskillnad mellan handlingar som begås uppsåtligen och handlingar som begås 
av vårdslöshet, enligt strukturen i rådets rambeslut 2005/667/RIF av den 12 juli 2005. Endast 
handlingar som begås av grov vårdslöshet och som är av en viss omfattning ska omfattas av 
straffrättsliga påföljder, och endast om detta anses vara nödvändigt i enlighet med vad som 
fastställs i EG-domstolens dom av den 23 oktober 2007 (C-440/05).

Ändringsförslag 20
Artikel 4

Medhjälp och anstiftan Anstiftan och medhjälp
Medlemsstaterna skall säkerställa att 
medhjälp eller anstiftan till de handlingar 
som avses i artikel 3 utgör brott.

Medlemsstaterna skall säkerställa att 
anstiftan och medhjälp till de handlingar 
som avses i artikel 3 omfattas av 
straffrättsliga påföljder.

Motivering

1. Endast uppsåtlig anstiftan och medhjälp ska omfattas. 

2. Ändring av formuleringen.

Ändringsförslag 21
Artikel 5

1. Medlemsstaterna skall säkerställa att de
brott som avses i artiklarna 3 och 4
omfattas av effektiva, proportionerliga och 
avskräckande straffrättsliga påföljder.

Varje medlemsstat ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att de brott som 
avses i artiklarna 3–4 omfattas av 
effektiva, proportionerliga och 
avskräckande straffrättsliga påföljder.

2. Medlemsstaterna skall säkerställa att 
den maximala påföljden för de brott som 
avses i artikel 3 b–h är minst 
fängelsestraff i ett till tre år om brottet 
begåtts av grov vårdslöshet och orsakat 
betydande skada på luft, mark, vatten, 
djur eller växter.
3. Medlemsstaterna skall säkerställa att 
den maximala påföljdsnivån för följande 
brott är minst mellan två och fem års 
fängelse:
(a) Det brott som avses i artikel 3 a, om 
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det begåtts av grov vårdslöshet.
(b) De brott som avses i artikel 3 b–f, om 
de begåtts av grov vårdslöshet och 
medfört att någon människa lidit allvarlig 
skada eller dödats.
(c) De brott som avses i artikel 3 b–h, om 
brottet begåtts uppsåtligen och orsakat 
betydande skada på luft, mark, vatten, 
djur eller växter.
(d) De brott som avses i artikel 3, om de 
begåtts inom ramen för en sådan 
kriminell organisation som avses i 
rambeslut [… om bekämpande av 
organiserad brottslighet].
4. Medlemsstaterna skall säkerställa att 
den maximala påföljdsnivån för följande 
brott är minst mellan fem och tio års 
fängelse:
(a) Det brott som avses i artikel 3 a, om 
det begåtts uppsåtligen.
(b) De brott som avses i artikel 3 b–f, om 
de begåtts uppsåtligen och medfört att 
någon människa lidit allvarlig skada eller 
dödats.
5. De straffrättsliga påföljder som 
föreskrivs genom denna artikel får vara 
förenade med andra påföljder eller 
åtgärder, däribland följande:
(a) Hinder för en fysisk person från att 
inleda en verksamhet som kräver officiell 
auktorisation eller officiellt godkännande 
eller från att grunda, förvalta eller leda ett 
företag eller en stiftelse, om de 
sakförhållanden som lett till domen är 
sådana att det föreligger stor risk för att 
personen på nytt kan komma att ägna sig 
åt samma slag av brottslig verksamhet.
(b) Offentliggörande av det rättsliga 
beslut som ligger till grund för domen 
eller för de påföljder eller åtgärder som 
tillämpats.
(c) Skyldighet att återställa miljön till dess 
tidigare skick.
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Motivering

Ändring av formuleringen.

Enligt EG-domstolens dom av den 23 oktober 2007 (mål C-440/05, punkt 70) omfattas 
fastställandet av arten och nivån på de tillämpliga straffrättsliga påföljderna inte av 
gemenskapens behörighet. 

Ändringsförslag 22
Artikel 6, punkt 1, inledningen

1. Medlemsstaterna skall säkerställa att 
juridiska personer kan hållas ansvariga för 
sådana brott som avses i artikel 3, om 
brotten begåtts till deras förmån av någon 
person som agerat antingen enskilt eller 
som en del av den juridiska personens 
organisation och har en ledande ställning 
inom den juridiska personens organisation 
grundad på

1. Medlemsstaterna skall säkerställa att 
juridiska personer kan hållas ansvariga för 
sådana brott som avses i artiklarna 3–4, 
om brotten begåtts till deras förmån av 
någon person som agerat antingen enskilt 
eller som en del av den juridiska personens 
organisation och har en ledande ställning 
inom den juridiska personens organisation 
grundad på

Motivering

Även handlingar som begås av grov vårdslöshet bör omfattas.

Ändringsförslag 23
Artikel 6, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall också säkerställa 
att juridiska personer kan hållas ansvariga 
om en person som avses i punkt 1 brustit i 
tillsyn eller kontroll, och det därigenom 
blivit möjligt för en person som är 
underställd den juridiska personen att till 
dennas förmån begå något av de brott som 
avses i artikel 3.

2. Medlemsstaterna skall också säkerställa 
att juridiska personer kan hållas ansvariga 
om en person som avses i punkt 1 brustit i 
tillsyn eller kontroll, och det därigenom 
blivit möjligt för en person som är 
underställd den juridiska personen att till 
dennas förmån begå något av de brott som 
avses i artiklarna 3–4.

Motivering

Även handlingar som begås av grov vårdslöshet bör omfattas.

Ändringsförslag 24
Artikel 7
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1. Medlemsstaterna skall säkerställa att 
effektiva, proportionerliga och 
avskräckande påföljder, däribland 
straffrättsliga och administrativa böter,
kan tillämpas på juridiska personer som 
befunnits ansvariga för sådana brott som 
avses i artikel 6.

Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att effektiva, 
proportionerliga och avskräckande 
påföljder kan tillämpas på juridiska 
personer som befunnits ansvariga för 
sådana brott som avses i artikel 6.

2. För de böter som föreskrivs i punkt 1 
skall följande belopp tillämpas:
(a) Maximalt minst mellan 300 000 och 
500 000 euro, i fall då ett brott som avses i 
artikel 3 b–h begåtts av grov vårdslöshet 
och orsakat betydande skada på luft, 
mark, vatten, djur eller växter.
(b) Maximalt minst mellan 500 000 och 
750 000 euro, i fall då
i) ett brott som avses i artikel 3 a begåtts 
av grov vårdslöshet, eller
ii) ett brott som avses i artikel 3 b–h  
– begåtts av grov vårdslöshet och medfört 
att någon människa lidit allvarlig skada 
eller dödats, eller
– begåtts uppsåtligen och orsakat 
betydande skada på luft, mark, vatten, 
djur eller växter, eller då
iii) ett brott som avses i artikel 3 begåtts 
uppsåtligen inom ramen för en sådan 
kriminell organisation som avses i 
rambeslut [… om bekämpande av 
organiserad brottslighet].
(c) Maximalt minst mellan 750 000 och 
1 500 000 euro, i fall då
i) ett brott som avses i artikel 3 a begåtts 
uppsåtligen, eller
ii) ett brott som avses i artikel 3 b–f 
begåtts uppsåtligen och medfört att någon 
människa lidit allvarlig skada eller 
dödats.
Medlemsstaterna får tillämpa system där 
böterna är proportionella till den juridiska 
personens omsättning, till den 
ekonomiska vinning som uppnåtts eller 
förväntats genom brottets genomförande 
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eller till något annat värde som är ett 
uttryck för den juridiska personens 
ekonomiska situation, förutsatt att 
systemet i fråga medger utdömande av 
maximala böter som minst motsvarar de i 
denna punkt angivna lägsta beloppen för 
maximala böter. En medlemsstat som 
väljer att tillämpa ett sådant system vid 
genomförandet av detta direktiv skall 
underrätta kommissionen om denna sin 
avsikt.
3. De medlemsstater som inte har antagit 
euron skall tillämpa den växelkurs mellan 
euron och deras valutor som offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning 
den […].
4. De påföljder som föreskrivs genom 
denna artikel får vara förenade med 
andra påföljder eller åtgärder, däribland 
följande:
(a) Skyldighet att återställa miljön till dess 
tidigare skick.
(b) Fråntagande av rätt till offentliga 
förmåner eller stöd.
(c) Tillfälligt eller permanent 
näringsförbud.
(d) Rättslig övervakning.
(e) Rättsligt beslut om avveckling av 
verksamheten.
(f) Skyldighet att vidta särskilda åtgärder 
för att undanröja följdverkningarna av 
sådana handlingar som de som medförde 
det straffrättsliga ansvaret.
(g) Offentliggörande av det rättsliga 
beslut som ligger till grund för domen 
eller för de påföljder eller åtgärder som 
tillämpats.

Motivering

1. Ändring av formuleringen. 

2. Till följd av EG-domstolens dom av den 23 oktober 2007 (mål C-440/05), punkt 66.
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Enligt EG-domstolens dom av den 23 oktober 2007 (mål C-440/05, punkt 70) omfattas 
fastställandet av arten och nivån på de tillämpliga straffrättsliga påföljderna inte av 
gemenskapens behörighet.

Ändringsförslag 25
Artikel 8

Artikel 8 utgår
Rapportering

Medlemsstaterna skall senast den … och 
därefter vart tredje år till kommissionen 
överlämna information i form av en 
rapport om genomförandet av detta 
direktiv.
Kommissionen skall på grundval av dessa 
rapporter överlämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet.

Motivering
Till skillnad från vad som gäller för den tredje pelaren i gemenskapsfördragen förfogar 
kommissionen över vissa instrument för att kunna se till att gemenskapsrätten efterlevs.
 Därför skulle kravet på en rapport utgöra en onödig byråkratisk åtgärd.

Ändringsförslag 26
Artikel 9, punkt 1, stycke 1

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv 
senast den […] De skall genast överlämna 
texterna till dessa bestämmelser till 
kommissionen tillsammans med en 
jämförelsetabell för dessa bestämmelser 
och bestämmelserna i detta direktiv.

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv 
senast den […]. 

Motivering

Den bestämmelse som utgår bör istället föras in i ett skäl.

Ändringsförslag 27
Bilaga A (ny)



PR\706802SV.doc 19/26 PE400.698v01-00

SV

Bilaga A
FÖRTECKNING ÖVER DE 

GEMENSKAPSRÄTTSAKTER VILKAS 
ÖVERTRÄDELSE UTGÖR BROTT I 

DEN MENING SOM AVSES I ARTIKEL 
2 A I DETTA DIREKTIV

- Rådets direktiv 70/220/EEG av den 
20 mars 1970 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om 
åtgärder mot luftförorening genom 
avgaser från motorfordon. Kommer att 
upphävas genom en ny förordning.
- Rådets direktiv 72/306/EEG av den 
2 augusti 1972 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om 
åtgärder mot utsläpp av föroreningar från 
dieselmotorer som används i fordon. 
- Rådets direktiv 75/439/EEG av den 
16 juni 1975 om omhändertagande av 
spilloljor.
- Rådets direktiv 76/464/EEG av den 
4 maj 1976 om förorening genom utsläpp 
av vissa farliga ämnen i gemenskapens 
vattenmiljö. Upphävs 2013 genom direktiv 
2000/60/EG.
- Rådets direktiv 76/769/EEG av den 
27 juli 1976 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om begränsning av 
användning och utsläppande på 
marknaden av vissa farliga ämnen och 
preparat (beredningar). Kommer att 
ersättas av Reach-förordningen den 1 juni 
2009.
- Rådets direktiv 77/537/EEG av den 
28 juni 1977 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om 
åtgärder mot utsläpp av föroreningar från 
motorer som används i jordbruks- eller 
skogsbrukstraktorer med hjul. 
- Rådets direktiv 78/176/EEG av den 
20 februari 1978 om avfall från 
titandioxidindustrin.
- Rådets direktiv 79/117/EEG av den 
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21 december 1978 om förbud mot att 
växtskyddsprodukter som innehåller vissa 
verksamma ämnen släpps ut på 
marknaden och används.
- Rådets direktiv 79/409/EEG av den 
2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar.
- Rådets förordning (EEG) nr 348/81 av 
den 20 januari 1981 om gemensamma 
regler för import av valprodukter.
- Rådets direktiv 82/176/EEG av den 
22 mars 1982 om gränsvärden och 
kvalitetsmål för kvicksilverutsläpp från 
klor-alkaliindustrin. Upphävning har 
föreslagits.
- Rådets direktiv 83/513/EEG av den 
26 september 1983 om gränsvärden och 
kvalitetsmål för kadmiumutsläpp. 
Upphävning har föreslagits.
- Rådets direktiv 84/156/EEG av den 
8 mars 1984 om gränsvärden och 
kvalitetsmål för kvicksilverutsläpp från 
andra källor än klor-alkaliindustrin. 
Upphävning har föreslagits.
- Rådets direktiv 84/360/EEG av den 
28 juni 1984 om bekämpning av 
luftförorening från industrianläggningar. 
Upphävs i oktober 2007.
- Rådets direktiv 84/491/EEG av den 
9 oktober 1984 om gränsvärden och 
kvalitetsmål för utsläpp av 
hexaklorcyklohexan. Upphävning har 
föreslagits.
- Rådets direktiv 86/278/EEG av den 
12 juni 1986 om skyddet för miljön, 
särskilt marken, när avloppsslam används 
i jordbruket. 
- Rådets direktiv 86/280/EEG av den 
12 juni 1986 om gränsvärden och 
kvalitetsmål för utsläpp av vissa farliga 
ämnen som ingår i förteckning 1 i bilagan 
till direktiv 76/464/EEG. Upphävning har 
föreslagits.
- Rådets direktiv 90/219/EEG av den 
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23 april 1990 om innesluten användning 
av genetiskt modifierade 
mikroorganismer.
- Rådets direktiv 91/271/EEG av den 
21 maj 1991 om rening av avloppsvatten 
från tätbebyggelse.
- Rådets direktiv 91/414/EEG av den 
15 juli 1991 om utsläppande av 
växtskyddsmedel på marknaden.
- Rådets direktiv 91/689/EEG av den 
12 december 1991 om farligt avfall.
- Rådets direktiv 92/43/EEG av den 
21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer 
samt vilda djur och växter.
- Rådets direktiv 92/112/EEG av den 
15 december 1992 om åtgärder för 
harmonisering av programmen för att 
minska och slutligen eliminera förorening 
genom avfall från titandioxidindustrin. 
- Europaparlamentets och rådets direktiv 
94/63/EG av den 20 december 1994 om 
begränsning av utsläpp av flyktiga 
organiska ämnen (VOC) vid lagring av 
bensin och vid distribution av bensin från 
depåer till bensinstationer. 
- Rådets direktiv 96/59/EG av den 
16 september 1996 om bortskaffande av 
polyklorerade bifenyler och polyklorerade 
terfenyler (PCB/PCT).
- Rådets direktiv 96/61/EG av den 
24 september 1996 om samordnande 
åtgärder för att förebygga och begränsa 
föroreningar.
- Rådets direktiv 96/82/EG av den 
9 december 1996 om åtgärder för att 
förebygga och begränsa följderna av 
allvarliga olyckshändelser där farliga 
ämnen ingår.
- Europaparlamentets och rådets direktiv 
97/68/EG av den 16 december 1997 om 
tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av 
gas- och partikelformiga föroreningar 
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från förbränningsmotorer som skall 
monteras i mobila maskiner som inte är 
avsedda att användas för transporter på 
väg. 
- Rådets förordning (EG) nr 338/97 av 
den 9 december 1996 om skyddet av arter 
av vilda djur och växter genom kontroll av 
handeln med dem. 
- Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/8/EG av den 16 februari 1998 om 
utsläppande av biocidprodukter på 
marknaden. 
- Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/70/EG av den 13 oktober 1998 om 
kvaliteten på bensin och dieselbränslen 
och om ändring av rådets direktiv 
93/12/EEG. 
- Rådets direktiv 1999/13/EG av den 
11 mars 1999 om begränsning av utsläpp 
av flyktiga organiska föreningar 
förorsakade av användning av organiska 
lösningsmedel i vissa verksamheter och 
anläggningar. 
- Rådets direktiv 1999/31/EG av den 
26 april 1999 om deponering av avfall.
- Rådets direktiv 1999/32/EG av den 
26 april 1999 om att minska svavelhalten i 
vissa flytande bränslen och om ändring av 
direktiv 93/12/EEG.
- Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/53/EG av den 18 september 2000 om 
uttjänta fordon.
- Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/59/EG av den 27 november 2000 om 
mottagningsanordningar i hamn för 
fartygsgenererat avfall och lastrester.
- Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om 
upprättande av en ram för gemenskapens 
åtgärder på vattenpolitikens område.
- Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/76/EG av den 4 december 2000 om 
förbränning av avfall.
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- Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 2037/2000 av den 
29 juni 2000 om ämnen som bryter ned 
ozonskiktet.
- Europaparlamentets och rådets direktiv 
2001/18/EG av den 12 mars 2001 om 
avsiktlig utsättning av genetiskt
modifierade organismer i miljön och om 
upphävande av rådets direktiv 
90/220/EEG.
- Europaparlamentets och rådets direktiv 

2001/80/EG av den 23 oktober 2001 om 
begränsning av utsläpp till luften av vissa 
föroreningar från stora 
förbränningsanläggningar.
- Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/96/EG av den 27 januari 2003 om 
avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter 
(WEEE).
- Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 850/2004 av den 
29 april 2004 om långlivade organiska 
föroreningar och om ändring av direktiv 
79/117/EEG.
- Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/55/EG av den 28 september 2005 om 
tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av 
gas- och partikelformiga föroreningar 
från motorer med kompressionständning 
som används i fordon samt mot utsläpp av 
gasformiga föroreningar från motorer 
med gnisttändning drivna med naturgas 
eller gasol vilka används i fordon.
- Kommissionens direktiv 2005/78/EG av 
den 14 november 2005 om genomförande 
av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2005/55/EG om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om 
åtgärder mot utsläpp av gas- och 
partikelformiga föroreningar från 
motorer med kompressionständning som 
används i fordon samt mot utsläpp av 
gasformiga föroreningar från motorer 
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med gnisttändning drivna med naturgas 
eller gasol vilka används i fordon och om 
ändring av bilagorna I–IV samt bilaga VI 
till det direktivet.
- Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/11/EG av den 15 februari 2006 om 
förorening genom utsläpp av vissa farliga 
ämnen i gemenskapens vattenmiljö.
- Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/12/EG av den 5 april 2006 om avfall.
- Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/21/EG av den 15 mars 2006 om 
hantering av avfall från 
utvinningsindustrin och om ändring av 
direktiv 2004/35/EG.
- Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/32/EG av den 5 april 2006 om 
effektiv slutanvändning av energi och om 
energitjänster och om upphävande av 
rådets direktiv 93/76/EEG.
- Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/66/EG av den 6 september 2006 om 
batterier och ackumulatorer och 
förbrukade batterier och ackumulatorer 
och om upphävande av direktiv 
91/157/EEG.
- Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/118/EG av den 12 december 2006 
om skydd för grundvatten mot 
föroreningar och försämring.
- Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1013/2006 av den 
14 juni 2006 om transport av avfall. 
Tillämpas från och med den 12 juli 2007.
- Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 715/2007 av den 
20 juni 2007 om typgodkännande av 
motorfordon med avseende på utsläpp 
från lätta personbilar och lätta 
nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om 
tillgång till information om reparation 
och underhåll av fordon. Kommer att 
antas inom kort och upphäver direktiv 
70/220/EEG 66 månader efter 
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ikraftträdandet.
- Kommissionens förordning (EG) nr 
1418/2007 av den 29 november 2007 om 
export för återvinning av visst avfall som 
förtecknas i bilaga III eller IIIA till 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1013/2006 till vissa 
länder som inte omfattas av OECD-
beslutet om kontroll av 
gränsöverskridande transporter av avfall.

Motivering

I bilagan anges tillämpningsområdet i enlighet med artikel 2 a.
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MOTIVERING

I.    Allmän bakgrund

Bakgrunden till förslaget till direktiv beskrivs utförligt under punkt I i föredragandens 
arbetsdokument av den 12 juni 2007, som har lagts fram för utskottet för rättsliga frågor.

II.    EG-domstolens dom av den 23 oktober 2007

I domen av den 23 oktober 2007 i mål C-440/05, kommissionen mot rådet om rådets 
rambeslut om straffrättliga påföljder för bekämpande av föroreningar orsakade av fartyg, slog 
EG-domstolen för första gången fast att fastställandet av arten och nivån på de tillämpliga 
straffrättsliga påföljderna inte omfattas av gemenskapens behörighet. Kommissionens förslag 
till direktiv om straffrättsliga påföljder till skydd för miljön, som lades fram den 9 februari 
2007 (KOM(2007)0051), överensstämmer inte med ovan nämnda dom och förslaget bör 
därför ändras.

III.    Förslaget till betänkande från utskottet för rättsliga frågor

Sammanfattningsvis föreslår föredraganden att utskottet för rättsliga frågor godkänner 
följande ändringar till kommissionens förslag:

1.     EG-domstolens dom av den 23 oktober 2007 införlivas i artiklarna 5 och 7. I båda 
artiklarna bör punkt 2 och därefter följande punkter utgå, eftersom fastställandet av arten och 
nivån på de tillämpliga straffrättsliga påföljderna inte omfattas av gemenskapens behörighet.

2.     Vissa definitioner i artikel 2 ges en mer precis formulering eller kompletteras med 
hänsyn till exakthetsprincipen, bland annat definitionen av begreppet ”olaglig”.  En bilaga 
som anger tillämpningsområdet läggs till. Definitionerna av begreppen ”fridlysta vilda djur 
eller växter” och ”skyddad livsmiljö” kompletteras.

3.     För de brott som avses i artikel 3 ska åtskillnad göras mellan uppsåtliga handlingar och 
handlingar som begås av grov vårdslöshet, detta i enlighet med strukturen i rådets rambeslut 
2005/667/RIF av den 12 juli 2005. I fråga om vissa brott behövs det vissa preciseringar och 
anpassningar efter nytillkomna rättsakter, med hänsyn till rättssäkerheten och 
exakthetsprincipen.

4.     De rapporter som medlemsstaterna måste lägga fram enligt kommissionens förslag är 
byråkratiska, och är i detta sammanhang inte nödvändiga eftersom det finns lämpliga 
instrument för att kunna se till att gemenskapsrätten efterlevs, till skillnad från när det gäller 
gemenskapsfördragens tredje pelare.

*****
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