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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Potrivit UNEP și Interpol, infracțiunile împotriva mediului s-au întețit, au devenind al patrulea 
sector infracțional ca mărime din lume, punând în pericol mediul, biodiversitatea și clima. Ele 
le răpesc anual țărilor și populațiilor lumii venituri economice de miliarde de euro, îndeosebi în 
țările în curs de dezvoltare, și amenință drepturile omului. 

Directiva actuală 2008/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 
privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal încearcă în primul rând să apere mai 
bine mediul prin intermediul dispozițiilor de drept penal armonizate. Au fost totuși identificate 
multe neajunsuri și portițe legale, de exemplu domeniul de aplicare limitat, caracterul inadecvat 
al sancțiunilor, nivelurile scăzute ale amenzilor; punerea în aplicare deficitară și lipsa de 
cooperare între statele membre; lipsa datelor statistice etc.

Raportoarea apreciază propunerea Comisiei Europene, mai cu seamă extinderea domeniului de 
aplicare; înăsprirea dispozițiilor referitoare la sancțiunile penale și la oferirea de mecanisme de 
ocrotire a apărătorilor mediului. Cu toate acestea, raportoarea crede că este nevoie și de alte 
modificări pentru a combate cu succes infracțiunile împotriva mediului.  

Mai întâi de toate, ar trebui introdusă o dimensiune externă a directivei, astfel încât să se țină 
seama de caracterul transfrontalier al infracțiunilor împotriva mediului și de impactul lor asupra 
țărilor în curs de dezvoltare. Uniunii Europene îi revine o mare răspundere în prevenirea și 
combaterea infracțiunilor împotriva mediului în țările în curs de dezvoltare din mai multe 
motive. În unele cazuri, făptașul este o persoană din UE sau cu legături în UE; UE este o zonă 
de import sau de export, o zonă de tranziție și o piață majoră, lanțurile valorice ale unor sectoare 
economice sunt afectate de aceste activități ilegale, iar întreprinderile lor conducătoare își au 
adesea sediul în UE. 

În acest context și având în vedere legătura deseori prezentă dintre încălcările drepturilor 
omului și comiterea de infracțiuni împotriva mediului, raportoarea propune să se modifice 
articolul 1 pentru a înscrie directiva într-o abordare bazată pe drepturile omului.

Raportoarea propune să se includă definiții generale și autonome ale infracțiunilor împotriva 
mediului. Deși numărul lor este tot mai mare, infracțiunile împotriva mediului nu sunt încadrate 
încă nici la nivel internațional, nici la nivel european și național într-o definiție armonizată și 
acceptată. Sistemul actual se bazează pe o listă de acte legislative secundare, lăsând deoparte 
părți consistente din legislația de mediu a UE. De aceea, incriminarea unor infracțiuni autonome 
ar permite răspunderea penală în cazurile grave de daune aduse mediului și ar conferi drepturi 
naturii. Este deosebit de important să se combată criminalitatea organizată transnațională 
împotriva mediului care implică țări în curs de dezvoltare sau care are loc în astfel de țări. 

Raportorul pledează, de asemenea, pentru introducerea infracțiunii de ecocid, pentru a 
incrimina infracțiunile cele mai grave împotriva mediului. UE ar trebui să apere jurisdicția 
Curții Penale Internaționale astfel încât să acopere infracțiunile care constituie ecocid. În 
paralel, UE și statele sale membre ar trebui să se pună în fruntea eforturilor de recunoaștere a 
acestei infracțiuni. Introducerea unei infracțiuni de ecocid în domeniul de aplicare al prezentei 
directive este deosebit de importantă pentru a putea preveni și urmări penal cele mai grave 
infracțiuni transnaționale împotriva mediului care se petrec în țările în curs de dezvoltare. 
Definiția folosită este cea elaborată de Grupul independent de experți pentru definiția legală a 
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ecocidului publicată în iunie 2021, un grup de juriști specializați în drept internațional penal și 
al mediului și profesori de drept. Acesta este cel mai amplu și mai recent efort de a produce o 
definiție de care dispunem în momentul de față.

Raportoarea mai propune să se extindă domeniul de aplicare al directivei, în special la 
infracțiunile legate de pescuit și la exploatarea și comerțul ilegal cu minereuri. Încălcările grave 
ale viitoarelor obligații de diligență ale întreprinderilor și ale CSRD ar trebui să fie și ele 
considerate infracțiuni. 

Există un număr semnificativ de infracțiuni de mediu comise de întreprinderi și corporații cu 
statut juridic recunoscut, iar unele corporații aleg să aibă sediul în locuri cu reglementări de 
mediu laxe, așa cum se întâmplă în multe țări în curs de dezvoltare. Prin urmare, raportoarea 
este de părere că statele membre ar trebui să aibă obligația de a-și impune competența în cazul 
infracțiunilor comise în beneficiul unei persoane juridice stabilite pe teritoriul lor. 

Pentru a intensifica cooperarea cu țările terțe, se introduce un nou articol, în conformitate cu 
ODD 17. Se estimează că în fiecare an miliarde de euro sub formă de venituri și impozite 
neîncasate sunt furate din țările în curs de dezvoltare, cauzând pierderi economice majore. Prin 
urmare, este necesar să se intensifice cooperarea pentru dezvoltare acordând mai mult sprijin 
financiar și tehnic pentru combaterea infracțiunilor împotriva mediului în țările în curs de 
dezvoltare.

Pentru a combate cu succes infracțiunile împotriva mediului, raportoarea propune să se 
introducă noi dispoziții pentru a evalua daunele aduse mediului și circumstanțele agravante 
legate, de exemplu, de încălcări ale drepturilor omului, grupuri vulnerabile și sistemele statului 
de drept. Se vor introduce, de asemenea, noi sancțiuni, în special pentru a compensa daunele 
aduse mediului și pentru a mări limitele maxime ale penalităților și sancțiunilor pentru a le întări 
caracterul disuasiv. În sfârșit, este important să se amelioreze colectarea datelor și statisticile.

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, care este comisie 
competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În conformitate cu articolul 208 
alineatul (1) din TFUE, Uniunea „ține 
seama de obiectivele cooperării pentru 
dezvoltare la punerea în aplicare a 
politicilor care pot afecta țările în curs de 
dezvoltare”.



AD\1268180RO.docx 5/63 PE731.806v02-00

RO

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) În conformitate cu articolul 3 
alineatul (5) din TUE, în relațiile sale cu 
restul lumii, Uniunea își apără și 
promovează valorile și contribuie la 
protecția tuturor drepturilor omului, în 
special a drepturilor copilului, precum și 
la respectarea strictă și dezvoltarea 
dreptului internațional.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene recunoaște drepturile 
fundamentale, care emană din tradițiile 
constituționale comune ale statelor 
membre și afirmă că nu trebuie 
interpretată ca restrângând sau afectând 
negativ drepturile omului și libertățile 
fundamentale, recunoscute în domeniile 
lor de aplicare respective de dreptul 
Uniunii, dreptul internațional și 
acordurile internaționale la care Uniunea 
și toate statele membre sunt părți, inclusiv 
Convenția europeană pentru apărarea 
drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale și constituțiile statelor 
membre.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 1 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(1d) Dreptul la un mediu curat, sănătos 
și durabil a fost recunoscut ca drept al 
omului de Adunarea Generală a 
Organizației Națiunilor Unite în rezoluția 
sa recentă din 26 iulie 2022 
(A/RES/76/300), în care a afirmat că 
promovarea acestor drepturi ale omului 
presupune să se pună în aplicare integral 
acordurile multilaterale de mediu în 
virtutea principiilor dreptului 
internațional al mediului și a cerut 
organizațiilor internaționale, statelor, 
întreprinderilor și altor părți interesate 
relevante să adopte politici, să intensifice 
cooperarea internațională, să accelereze 
construirea capacităților și să facă schimb 
de bune practici, pentru a amplifica 
eforturile menite să asigure un mediu 
curat, sănătos și sustenabil pentru toți.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Uniunea este preocupată în 
continuare de creșterea numărului de 
infracțiuni împotriva mediului și a efectelor 
acestora, care subminează eficacitatea 
legislației de mediu a Uniunii. În plus, 
aceste infracțiuni se extind din ce în ce mai 
mult în afara granițelor statelor membre în 
care sunt săvârșite. Astfel de infracțiuni 
reprezintă o amenințare la adresa mediului 
și necesită prin urmare un răspuns adecvat 
și eficace.

(2) Uniunea este preocupată în 
continuare de creșterea numărului de 
infracțiuni împotriva mediului și a efectelor 
acestora, care subminează eficacitatea 
legislației de mediu a Uniunii. În plus, 
aceste infracțiuni se extind din ce în ce mai 
mult în afara granițelor statelor membre în 
care sunt săvârșite. În doar câteva decenii, 
infracțiunile împotriva mediului au 
devenit al patrulea sector infracțional ca 
mărime din lume, dezvoltându-se într-un 
ritm de 2-3 ori mai rapid decât economia 
mondială și reprezintă aproape dublu față 
de asistența internațională oficială pentru 
dezvoltare, fiind acum la fel de profitabile 
ca traficul de droguri. Astfel de infracțiuni 
reprezintă o amenințare la adresa mediului 
și drepturilor fundamentale, implică 
distrugerea habitatelor și pierderea 
biodiversității, amplifică schimbările 
climatice, amenință mijloacele de 
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subzistență sustenabile ale populațiilor 
vulnerabile și creează riscuri pentru 
sănătatea publică și prin urmare trebuie 
contracarate printr-un răspuns pe măsură și 
eficace. Infracțiunile împotriva mediului 
pot, de asemenea, să implice țări în curs 
de dezvoltare sau să aibă loc în asemenea 
țări, unde se constată neajunsuri în 
reglementarea juridică a chestiunilor de 
mediu (nu există un cadru juridic și 
structuri de guvernanță adecvate și 
informațiile, implementarea și măsurile 
de impunere a respectării legii sunt 
deficitare). Uniunea are o responsabilitate 
deosebită când vine vorba să se prevină și 
să se combată infracțiunile împotriva 
mediului în țările în curs de dezvoltare în 
cazurile în care acțiunea poate fi legată de 
Uniune. Astfel de infracțiuni nu sunt 
compatibile cu politica și obiectivele de 
dezvoltare durabilă ale Uniunii sau cu 
obiectivele de dezvoltare durabilă ale 
Organizației Națiunilor Unite.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Sistemele de sancțiuni existente în 
temeiul Directivei 2008/99/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului20 
și al legislației sectoriale de mediu nu au 
fost suficiente în toate domeniile de 
politică privind mediul pentru a asigura 
conformitatea cu dreptul Uniunii privind 
protecția mediului. Conformitatea ar trebui 
să fie consolidată prin prevederea de 
sancțiuni penale, care demonstrează o 
dezaprobare socială de natură diferită din 
punct de vedere calitativ în comparație cu 
sancțiunile administrative.

(3) Sistemele de sancțiuni existente în 
temeiul Directivei 2008/99/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului20 
și al legislației sectoriale de mediu nu au 
fost suficiente în toate domeniile de 
politică privind mediul pentru a asigura 
conformitatea cu dreptul Uniunii privind 
protecția mediului. Conformitatea ar trebui 
impusă cu mai multă strictețe prin 
prevederea de sancțiuni penale, care 
demonstrează un nivel calitativ superior 
de dezaprobare socială față de sancțiunile 
administrative și măresc efectul disuasiv.

_________________ _________________
20 Directiva 2008/99/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 19 noiembrie 

20 Directiva 2008/99/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 19 noiembrie 
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2008 privind protecția mediului prin 
intermediul dreptului penal (JO L 328, 
6.12.2008, p. 28).

2008 privind protecția mediului prin 
intermediul dreptului penal (JO L 328, 
6.12.2008, p. 28).

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Deși numărul lor este tot mai 
mare, infracțiunile împotriva mediului nu 
sunt încadrate încă nici la nivel 
internațional, nici la nivel european și 
național, într-o definiție armonizată și 
acceptată. Prezenta directivă urmărește să 
asigure un cadru general definind 
infracțiunile autonome împotriva 
mediului, pe lângă setul de definiții 
comun la nivelul UE pentru diferite 
infracțiuni împotriva mediului.

Justificare

Deși numărul lor este tot mai mare, infracțiunile împotriva mediului nu sunt încadrate încă 
nici la nivel internațional, nici la nivel UE și național într-o definiție armonizată și acceptată. 
Propunerea Comisiei nu oferă o definiție generală a infracțiunilor împotriva mediului, ceea 
ce reprezintă unul dintre cele mai mari obstacole în calea combaterii acestor infracțiuni. 
Obiectivul acestui amendament este de a oferi o definiție a infracțiunilor autonome de mediu 
pentru a îndrepta neajunsurile care derivă din abordarea sectorială a Comisiei și pentru a 
preveni orice comportament care ar putea crea un risc imediat de daune substanțiale.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre ar trebui să prevadă 
în dreptul lor intern sancțiuni penale pentru 
încălcări grave ale dispozițiilor dreptului 
Uniunii privind protecția mediului. În 
cadrul politicii comune în domeniul 
pescuitului, dreptul Uniunii prevede un set 

(6) Statele membre ar trebui să prevadă 
în dreptul lor intern sancțiuni penale pentru 
încălcări grave ale dispozițiilor dreptului 
Uniunii privind protecția mediului. În 
cadrul politicii comune în domeniul 
pescuitului, dreptul Uniunii prevede un set 
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cuprinzător de norme de control și de 
asigurare a respectării legii în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1224/200921 și al 
Regulamentului (CE) nr. 1005/2008 în 
cazul unor încălcări grave, inclusiv al celor 
care provoacă daune mediului marin. În 
cadrul acestui sistem, statele membre pot 
alege între sisteme de sancțiuni 
administrative și/sau penale. În 
conformitate cu Comunicarea Comisiei 
privind Pactul verde european22 și cu 
Strategia UE privind biodiversitatea pentru 
203023, anumite fapte contrare legii 
săvârșite cu intenție care intră sub 
incidența Regulamentului (CE) 
nr. 1224/2009 și a Regulamentului (CE) 
nr. 1005/200824 ar trebui să fie considerate 
infracțiuni.

cuprinzător de norme de control și de 
asigurare a respectării legii în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1224/200921 și al 
Regulamentului (CE) nr. 1005/2008 în 
cazul unor încălcări grave, inclusiv al celor 
care provoacă daune mediului marin. În 
cadrul acestui sistem, statele membre pot 
alege între sisteme de sancțiuni 
administrative și/sau penale. În 
conformitate cu Comunicarea Comisiei 
privind Pactul verde european22 și cu 
Strategia UE privind biodiversitatea pentru 
203023, toate comportamentele 
considerate încălcări grave ale 
Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 și 
Regulamentului (CE) nr. 1005/200824 ar 
trebui considerate infracțiuni.

__________________ __________________
21 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 
nr. 404/2011 al Comisiei din 8 aprilie 2011 
de stabilire a normelor detaliate de aplicare 
a Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 al 
Consiliului de stabilire a unui sistem 
comunitar de control pentru asigurarea 
respectării normelor politicii comune în 
domeniul pescuitului (JO L 112, 30.4.2011, 
p. 1).

21 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 
nr. 404/2011 al Comisiei din 8 aprilie 2011 
de stabilire a normelor detaliate de aplicare 
a Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 al 
Consiliului de stabilire a unui sistem 
comunitar de control pentru asigurarea 
respectării normelor politicii comune în 
domeniul pescuitului (JO L 112, 30.4.2011, 
p. 1).

22 COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE 
PARLAMENTUL EUROPEAN, 
CONSILIUL EUROPEAN, CONSILIU, 
COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL 
EUROPEAN ȘI COMITETUL 
REGIUNILOR – Pactul verde european, 
COM/2019/640 final.

22 COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE 
PARLAMENTUL EUROPEAN, 
CONSILIUL EUROPEAN, CONSILIU, 
COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL 
EUROPEAN ȘI COMITETUL 
REGIUNILOR – Pactul verde european, 
COM/2019/640 final.

23 COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE 
PARLAMENTUL EUROPEAN, 
CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC 
ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI 
COMITETUL REGIUNILOR – Strategia 
UE privind biodiversitatea pentru 2030 – 
Readucerea naturii în viețile noastre, 
COM/2020/380 final.

23 COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE 
PARLAMENTUL EUROPEAN, 
CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC 
ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI 
COMITETUL REGIUNILOR – Strategia 
UE privind biodiversitatea pentru 2030 – 
Readucerea naturii în viețile noastre, 
COM/2020/380 final.

24 Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al 
Consiliului din 29 septembrie 2008 de 
instituire a unui sistem comunitar pentru 
prevenirea, descurajarea și eliminarea 

24 Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al 
Consiliului din 29 septembrie 2008 de 
instituire a unui sistem comunitar pentru 
prevenirea, descurajarea și eliminarea 
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pescuitului ilegal, nedeclarat și 
nereglementat, de modificare a 
Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) 
nr. 1936/2001 și (CE) nr. 601/2004 și de 
abrogare a Regulamentelor (CE) 
nr. 1093/94 și (CE) nr. 1447/1999 
(JO L 286, 29.10.2008, p. 1).

pescuitului ilegal, nedeclarat și 
nereglementat, de modificare a 
Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) 
nr. 1936/2001 și (CE) nr. 601/2004 și de 
abrogare a Regulamentelor (CE) 
nr. 1093/94 și (CE) nr. 1447/1999 
(JO L 286, 29.10.2008, p. 1).

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În ultimii ani, Uniunea s-a pus în 
fruntea eforturilor de a asigura 
transparența și responsabilitatea 
lanțurilor internaționale de aprovizionare 
cu minerale. Adoptarea în 2017 a 
Regulamentului (UE) 2017/ al 
Parlamentului European și al 
Consiliului1a a transmis un mesaj 
internațional clar că se așteaptă din 
partea întreprinderilor să evalueze 
riscurile din lanțurile lor de aprovizionare 
și să ia măsurile necesare pentru a le 
atenua. Regulamentul respectiv se axează 
în prezent pe riscurile de finanțare a 
conflictelor, încălcări grave ale 
drepturilor omului și infracțiuni 
economice grave. El se bazează pe 
Orientările OCDE privind diligența 
necesară pentru a asigura un lanț de 
aprovizionare responsabil în cazul 
minereurilor provenite din zone afectate 
de conflicte și cu risc ridicat, care 
subliniază necesitatea ca întreprinderile 
să identifice și să atenueze riscurile din 
lanțurile lor de aprovizionare, să susțină 
drepturile omului în țările producătoare și 
să promoveze includerea mineritului la 
scară mică și a minerilor care aplică 
metode tradiționale.
_______________
1a Regulamentul (UE) 2017/821 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 17 mai 2017 de stabilire a unor 
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obligații de diligență necesară în cadrul 
lanțului de aprovizionare care revin 
importatorilor din Uniune de staniu, 
tantal și tungsten, de minereuri ale 
acestora și de aur provenind din zone de 
conflict și din zone cu risc ridicat (JO L 
130, 19.5.2017, p. 1).

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) O faptă ar trebui să fie considerată 
contrară legii și atunci când este comisă în 
temeiul unei autorizații acordate de o 
autoritate competentă dintr-un stat 
membru, dacă o astfel de autorizație a fost 
obținută în mod fraudulos sau prin 
corupție, extorcare sau constrângere. În 
plus, operatorii ar trebui să ia măsurile 
necesare pentru a se conforma dispozițiilor 
legislative, de reglementare și 
administrative privind protecția mediului 
aplicabile atunci când desfășoară 
activitatea respectivă, inclusiv prin 
respectarea obligațiilor care le revin, astfel 
cum sunt prevăzute în legislația UE și în 
dreptul intern aplicabile, în procedurile 
care reglementează modificările sau 
actualizările autorizațiilor existente.

(8) O faptă ar trebui să fie considerată 
contrară legii și atunci când este comisă în 
temeiul unei autorizații acordate de o 
autoritate competentă dintr-un stat membru 
sau dintr-o țară în curs de dezvoltare, 
dacă o astfel de autorizație a fost obținută 
în mod fraudulos sau prin corupție, 
extorcare sau constrângere. În plus, 
operatorii ar trebui să ia măsurile necesare 
pentru a se conforma dispozițiilor 
legislative, de reglementare și 
administrative privind protecția mediului 
aplicabile atunci când desfășoară 
activitatea respectivă, inclusiv prin 
respectarea obligațiilor care le revin, astfel 
cum sunt prevăzute în legislația UE și în 
dreptul intern aplicabile, în procedurile 
care reglementează modificările sau 
actualizările autorizațiilor existente.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Infracțiunile împotriva mediului 
pot fi comise de o gamă de actori statali și 
nestatali, de la persoane fizice, mici 
grupuri, companii și funcționari 
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guvernamentali până la rețele 
infracționale organizate și adesea o 
combinație a acestora. Întreprinderile 
transnaționale pot fi comite asemenea 
fapte întrucât, printre altele, exploatează 
și distrug mediul pentru a genera un 
profit mai mare sau pentru a-și reduce 
costurile, în special în țările în curs de 
dezvoltare în care cadrele juridice și 
instituționale sunt, de obicei, mai laxe. În 
ce privește întreprinderile transnaționale, 
alți actori pot fi, de asemenea, vinovați, 
iar responsabilitatea ar trebui, prin 
urmare, să fie suportată de toți și însoțită 
de sancțiuni, după caz.

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În cadrul procedurilor penale și al 
proceselor, ar trebui să se țină seama în 
mod corespunzător de implicarea 
grupurilor infracționale organizate care 
acționează în moduri care au un impact 
negativ asupra mediului. Procedurile 
penale ar trebui să abordeze corupția, 
spălarea banilor, criminalitatea cibernetică 
și fraudarea documentelor și – în legătură 
cu activitățile comerciale – intenția 
autorului infracțiunii de a maximiza 
profiturile sau de a economisi cheltuielile, 
în cazul în care acestea au loc în contextul 
infracțiunilor împotriva mediului. Aceste 
forme de infracțiuni sunt adesea 
interconectate cu formele grave de 
infracțiuni împotriva mediului și, prin 
urmare, nu ar trebui abordate în mod izolat. 
În acest sens, este deosebit de îngrijorător 
faptul că unele infracțiuni împotriva 
mediului sunt comise beneficiind de 
toleranța sau de sprijinul activ al 
administrațiilor competente sau al 
funcționarilor care își îndeplinesc 
îndatoririle publice. În anumite cazuri, 

(12) În cadrul procedurilor penale și al 
proceselor, ar trebui să se țină seama în 
mod corespunzător de implicarea 
grupurilor infracționale organizate care 
acționează în moduri care au un impact 
negativ asupra mediului. Procedurile 
penale ar trebui să abordeze corupția, 
spălarea banilor, criminalitatea cibernetică 
și fraudarea documentelor și – în legătură 
cu activitățile comerciale – intenția 
autorului infracțiunii de a maximiza 
profiturile sau de a economisi cheltuielile, 
în cazul în care acestea au loc în contextul 
infracțiunilor împotriva mediului. Aceste 
forme de infracțiuni sunt adesea 
interconectate cu formele grave de 
infracțiuni împotriva mediului și, prin 
urmare, nu ar trebui abordate în mod izolat. 
Dată fiind importanța infracțiunilor 
împotriva mediului pe care le comit, 
întreprinderile trebuie să mărească 
transparența în propriile lanțuri valorice 
și de aprovizionare. Transparența în 
legătură cu beneficiarii reali ai 
întreprinderilor este esențială în special 
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acest lucru poate lua chiar și forma 
corupției. Exemple de astfel de 
comportamente sunt ignorarea sau 
păstrarea tăcerii cu privire la încălcarea 
legislației privind protecția mediului în 
urma inspecțiilor, omiterea deliberată a 
inspecțiilor sau a controalelor, de exemplu 
în ceea ce privește respectarea condițiilor 
unei autorizații de către titularul 
autorizației, rezoluțiile sau voturile în 
favoarea acordării de licențe ilegale sau 
emiterea de rapoarte false sau neadevărate 
favorabile.

pentru urmărirea penală a infracțiunilor 
de mediu, de exemplu în cazul pescuitului 
ilegal, nedeclarat și nereglementat sau al 
traficului ilegal cu specii sălbatice. De 
aceea, statele membre ar trebui să asigure 
în paralel punerea în aplicare integrală a 
Directivei (UE) 2018/843 a Parlamentului 
European și a Consiliului1a. Este deosebit 
de îngrijorător faptul că unele infracțiuni 
împotriva mediului sunt comise beneficiind 
de toleranța sau de sprijinul activ al 
administrațiilor competente sau al 
funcționarilor aflați în exercițiul funcțiilor 
publice, comportamente care de multe ori 
se manifestă ca acte de corupție. A comite 
astfel de comportamente înseamnă, printre 
altele, a închide ochii sau a păstra tăcerea 
atunci când se constată încălcări ale 
legislației de protecție a mediului în urma 
inspecțiilor, omiterea deliberată a 
inspecțiilor sau a controalelor, de exemplu 
pentru a vedea dacă titularul autorizației 
a respectat condițiile unei autorizații, 
rezoluțiile sau voturile în favoarea 
acordării de licențe ilegale sau eliberarea 
de rapoarte favorabile false sau 
neadevărate sau, în special în țările în 
curs de dezvoltare, promovarea urmăririi 
penale a apărătorilor mediului care 
militează împotriva infracțiunilor de 
mediu.

__________________
1a Directiva (UE) 2018/843 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 30 mai 2018 de modificare a 
Directivei (UE) 2015/849 privind 
prevenirea utilizării sistemului financiar 
în scopul spălării banilor sau finanțării 
terorismului, precum și de modificare a 
Directivelor 2009/138/CE și 2013/36/UE 
(JO L 156, 19.6.2018, p. 43). 

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Considerentul 14
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Sancțiunile pentru infracțiuni ar 
trebui să fie eficace, disuasive și 
proporționale. În acest scop, ar trebui 
stabilite niveluri minime pentru durata 
maximă a pedepsei cu închisoarea pentru 
persoanele fizice. Sancțiunile accesorii sunt 
adesea percepute ca fiind mai eficace decât 
sancțiunile financiare, în special în cazul 
persoanelor juridice. Prin urmare, în cadrul 
procedurilor penale ar trebui să fie 
disponibile sancțiuni sau măsuri 
suplimentare. Acestea ar trebui să includă 
obligația de a reface mediul, excluderea de 
la accesul la finanțarea publică, inclusiv 
procedurile de achiziții publice, granturile 
și concesiunile, precum și retragerea 
permiselor și a autorizațiilor. Acest lucru 
nu aduce atingere puterii de apreciere a 
judecătorilor sau a instanțelor în cadrul 
procedurilor penale de a impune sancțiuni 
adecvate în cazuri individuale.

(14) Sancțiunile pentru infracțiuni ar 
trebui să fie eficace, disuasive și 
proporționale. În acest scop, ar trebui 
stabilite niveluri minime pentru durata 
maximă a pedepsei cu închisoarea pentru 
persoanele fizice. Sancțiunile accesorii sunt 
adesea percepute ca fiind mai eficace decât 
sancțiunile financiare, în special în cazul 
persoanelor juridice. Prin urmare, în cadrul 
procedurilor penale ar trebui să fie 
disponibile sancțiuni sau măsuri 
suplimentare. Acestea ar trebui să includă 
obligația de a reface mediul, plata de 
despăgubiri pentru pagubele produse, 
excluderea de la accesul la finanțarea 
publică, inclusiv procedurile de achiziții 
publice, granturile și concesiunile, precum 
și retragerea permiselor și a autorizațiilor. 
Sancțiunile menite să asigure că 
infracțiunile nu se vor mai repeta sunt 
foarte importante. Ar trebui prevăzute 
reparații demne de acest nume, inclusiv 
măsuri reparatorii, de atenuare și de 
adaptare și ordine judecătorești. Acest 
lucru nu aduce atingere puterii de apreciere 
pe care o au judecătorii sau instanțele în 
acțiunile penale de a impune sancțiuni 
adecvate de la caz la caz.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Pentru ca sancțiunile să își atingă 
scopul, este necesar, de asemenea, să se 
introducă în prezenta directivă o abordare 
față de justiție bazată pe refacerea 
mediului, solicitată de mult timp de 
societatea civilă și de organizațiile 
specializate. Modelul bazat pe refacere 
are o componentă preventivă, care vizează 
repararea daunelor cauzate și 
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conștientizarea problemelor de mediu 
pentru a evita astfel de daune în viitor. 
Acest lucru se poate face, printre altele, 
prin fonduri pentru refacerea mediului, 
proiecte sociale de mediu sau servicii 
comunitare în folosul mediului. Justiția 
reparatorie în domeniul mediului 
urmărește, de asemenea, să permită 
participarea victimelor la procesul de 
stabilire a sancțiunilor și, în viitor, la 
modul cum gestionează corporațiile 
sancționate chestiunile de mediu.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) În cazul în care dreptul intern 
prevede acest lucru, persoanele juridice ar 
trebui, de asemenea, să răspundă penal 
pentru infracțiunile împotriva mediului, în 
conformitate cu prezenta directivă. Statele 
membre al căror drept intern nu prevede 
răspunderea penală a persoanelor juridice 
ar trebui să se asigure că sistemele lor de 
sancțiuni administrative prevăd tipuri și 
niveluri de sancțiuni eficace, disuasive și 
proporționale, astfel cum se prevede în 
prezenta directivă, în vederea atingerii 
obiectivelor acesteia. Situația financiară a 
persoanelor juridice ar trebui luată în 
considerare pentru a se asigura caracterul 
disuasiv al sancțiunii impuse.

(15) Persoanele juridice ar trebui și ele 
să răspundă penal pentru infracțiunile 
împotriva mediului, în conformitate cu 
prezenta directivă. La fel ca persoanele 
fizice, persoanele juridice care sunt 
autori, instigatori sau complici la 
infracțiuni ar trebui trase la răspundere și 
supuse procedurilor penale. Statele 
membre al căror drept intern nu prevede 
răspunderea penală a persoanelor juridice 
ar trebui să se asigure că sistemele lor de 
sancțiuni administrative prevăd tipuri și 
niveluri de sancțiuni eficace, disuasive și 
proporționale, astfel cum se prevede în 
prezenta directivă, în vederea atingerii 
obiectivelor acesteia. Situația financiară a 
persoanelor juridice ar trebui luată în 
considerare pentru a se asigura caracterul 
disuasiv al sancțiunii impuse.

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) O mai mare apropiere și eficacitate 
a nivelurilor sancțiunilor impuse în practică 

(16) O mai mare apropiere și eficacitate 
a nivelurilor sancțiunilor impuse în practică 
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ar trebui încurajată prin circumstanțe 
agravante comune, care să reflecte 
gravitatea infracțiunii săvârșite. În cazul în 
care a fost provocat(ă) decesul sau 
vătămarea gravă a unei persoane și dacă 
aceste elemente nu sunt deja elemente 
constitutive ale infracțiunii, ele ar putea fi 
considerate circumstanțe agravante. De 
asemenea, atunci când o infracțiune 
împotriva mediului provoacă daune 
semnificative și ireversibile sau de lungă 
durată unui întreg ecosistem, acest lucru ar 
trebui să reprezinte o circumstanță 
agravantă din cauza gravității sale, inclusiv 
în cazuri comparabile cu ecocidul. Întrucât 
profiturile sau cheltuielile ilegale care pot 
fi generate sau evitate prin infracțiuni 
împotriva mediului reprezintă un stimulent 
important pentru infractori, acestea ar 
trebui luate în considerare atunci când se 
stabilește nivelul adecvat de sancționare în 
fiecare caz în parte.

ar trebui încurajată prin circumstanțe 
agravante comune, care să reflecte 
gravitatea infracțiunii săvârșite. În cazul în 
care a fost provocat(ă) decesul sau 
vătămarea gravă a unei persoane și dacă 
aceste elemente nu sunt deja elemente 
constitutive ale infracțiunii, ele ar putea fi 
considerate circumstanțe agravante. De 
asemenea, atunci când o infracțiune 
împotriva mediului provoacă daune 
semnificative și ireversibile sau de lungă 
durată unui întreg ecosistem, acest lucru ar 
trebui să reprezinte o circumstanță 
agravantă din cauza gravității sale, inclusiv 
în cazuri comparabile cu ecocidul. Întrucât 
profiturile sau cheltuielile ilegale care pot 
fi generate sau evitate prin infracțiuni 
împotriva mediului reprezintă un stimulent 
important pentru infractori și adesea 
alimentează infracționalitatea organizată, 
acestea ar trebui luate în considerare atunci 
când se stabilește nivelul adecvat de 
sancționare în fiecare caz în parte. În 
sfârșit, gravitatea efectelor asupra 
drepturilor omului, vulnerabilitatea 
victimelor umane, precum și faptul de a 
abuza de lacunele juridice și instituționale 
existente în țările în curs de dezvoltare 
sau încălcarea gravă a obligațiilor de 
diligență necesară ar trebui considerate și 
ele circumstanțe agravante.

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Deși recunoașterea infracțiunii de 
ecocid este discutată în prezent în mai 
multe parlamente naționale din toată 
lumea, UE ar trebui să profite de acest 
prilej pentru a rămâne lider mondial la 
legislația de protecție a mediului și pentru 
a asigura o definiție armonizată și limite 
maxime ale sancțiunilor. Prin urmare, 
statele membre ar trebui să introducă 
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infracțiunea de ecocid, care ar trebui 
considerată o infracțiune în sensul 
prezentei directive și care este definită ca 
fiind o acțiune contrară legii sau 
nesăbuită comisă având cunoștință de 
faptul că există o probabilitate foarte 
mare de a aduce mediului daune grave și 
de amploare sau pe termen lung. Această 
infracțiune specifică ar permite să se 
identifice cele mai grave daune aduse 
mediului și, astfel, să se asigure un sistem 
progresiv de sancțiuni în funcție de 
gravitatea daunelor aduse mediului.

Justificare

În mai multe rânduri, Parlamentul European a solicitat instituirea ecocidului ca infracțiune 
pentru protejarea drepturilor omului și a democrației, a biodiversității, a climei și a mediului. 
Definiția folosită este cea elaborată de Grupul independent de experți pentru definiția legală 
a ecocidului publicată în iunie 2021, un grup de juriști specializați în drept internațional 
penal și al mediului și profesori de drept. Acesta este cel mai amplu și mai recent efort de a 
produce o definiție de care dispunem în momentul de față.

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Statele membre ar trebui să 
stabilească norme privind termenele de 
prescripție necesare pentru a le permite să 
combată în mod eficace infracțiunile 
împotriva mediului, fără a aduce atingere 
normelor naționale care nu stabilesc 
termene de prescripție pentru anchetare, 
urmărire penală și asigurarea respectării 
legii.

(19) Statele membre ar trebui să 
stabilească norme privind termenele de 
prescripție necesare pentru a le permite să 
combată în mod eficace infracțiunile 
împotriva mediului, fără a aduce atingere 
normelor naționale care nu stabilesc 
termene de prescripție pentru anchetare, 
urmărire penală și asigurarea respectării 
legii. Pentru cercetarea, urmărirea 
penală, judecarea și condamnarea 
infracțiunilor de ecocid nu ar trebui să 
existe un termen de prescripție.

Amendamentul 19

Propunere de directivă
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Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Obligațiile prevăzute în prezenta 
directivă de a prevedea sancțiuni penale nu 
ar trebui să scutească statele membre de 
obligația de a prevedea sancțiuni 
administrative și alte măsuri în dreptul 
intern pentru încălcările stabilite în 
legislația de mediu a Uniunii.

(20) Obligațiile prevăzute în prezenta 
directivă de a prevedea sancțiuni penale nu 
ar trebui să scutească statele membre de 
obligația de a prevedea sancțiuni 
administrative eficace, proporționale și 
disuasive și alte măsuri în dreptul intern 
pentru încălcările stabilite în legislația de 
mediu a Uniunii.

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Având în vedere, în special, 
mobilitatea autorilor faptelor ilegale care 
intră sub incidența prezentei directive, 
precum și caracterul transfrontalier al 
infracțiunilor și posibilitatea anchetelor 
transfrontaliere, statele membre ar trebui să 
își stabilească competența pentru a 
contracara în mod eficace aceste fapte.

(23) Având în vedere, în special, 
mobilitatea autorilor faptelor ilegale care 
intră sub incidența prezentei directive, 
precum și caracterul transfrontalier al 
infracțiunilor și posibilitatea anchetelor 
transfrontaliere, inclusiv faptele comise în 
țări în curs de dezvoltare, statele membre 
ar trebui să își stabilească competența 
pentru a contracara în mod eficace aceste 
fapte. Așadar, statele membre ar trebui să 
își extindă competența în cazul în care o 
infracțiune creează un risc pentru mediu 
pe teritoriul lor, este comisă în folosul 
unei persoane juridice stabilite pe 
teritoriul lor, este comisă împotriva 
rezidenților lor sau într-o țară terță de un 
cetățean al unei țări din Uniune sau o 
persoană juridică stabilită în Uniune.

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Considerentul 24 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(24a) Apărătorii mediului care 
protejează direct ecosistemele se află de 
multe ori și în prima linie a celor vizați de 
consecințele infracțiunilor împotriva 
mediului la nivel mondial, inclusiv în 
Uniune. Ei ar putea fi direct amenințați, 
intimidați, persecutați, hărțuiți sau chiar 
uciși și, din acest motiv, ar trebui, și să 
beneficieze de o protecție bine cumpănită 
și efectivă. Instituirea unui raportor 
special independent pentru apărătorii 
drepturilor de mediu în temeiul 
Convenției de la Aarhus și, în consecință, 
instituirea unor măsuri de protecție, este 
și o modalitate de a combate mai bine 
infracțiunile împotriva mediului. 

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Considerentul 24 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24b) În rezoluția sa din 
11 noiembrie 2021 referitoare la 
consolidarea democrației și a libertății și 
pluralismului mass-mediei în UE: 
utilizarea nejustificată a acțiunilor în 
temeiul dreptului civil și penal pentru a 
reduce la tăcere jurnaliștii, ONG-urile și 
societatea civilă1a, Parlamentul European 
a remarcat că apărătorii mediului pot, 
printre altele, să cadă victimă unor 
procese și amenințări abuzive, drept 
urmare ar trebui protejați de astfel de 
practici abuzive, cunoscute și sub numele 
de „procese strategice împotriva 
participării publice”.
____________________
1a JO C 205, 20.5.2022, p. 2. 

Amendamentul 23
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Propunere de directivă
Considerentul 26 a (nou)

(26a) Natura poate fi considerată 
victima daunelor cauzate de infracțiunile 
împotriva mediului. Unele țări (ca 
Ecuador sau Bolivia) au acordat deja 
personalitate juridică ecosistemelor chiar 
și la nivel constituțional. În Columbia, 
Curtea Constituțională a acordat aceste 
drepturi în hotărârea Atrato River T-622-
16. Canada și Noua Zeelandă sunt alte 
două țări în care natura a obținut 
personalitate juridică. În Uniune, în unele 
state membre sunt în toi reforme 
constituționale pentru a încorpora 
drepturile naturii la cel mai înalt nivel. De 
exemplu, Spania a recunoscut 
personalitatea juridică a lagunei Mar 
Menor și a bazinului său prin legea 
recentă 19/2022 din 30 septembrie 2022. 
Uniunea ar putea ține seama de cadrele 
juridice existente în țările în curs de 
dezvoltare și în statele membre, precum și 
de procesele de reformă în curs din 
Uniune și ar putea construi o legislație 
solidă care să cuprindă o viziune pe 
termen lung, ținând seama de evoluțiile 
juridice viitoare care au început în 
Uniune.

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Considerentul 31 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31a) Având în vedere impactul global și 
caracterul transfrontalier al infracțiunilor 
de mediu și în conformitate cu obiectivul 
de dezvoltare durabilă nr. 17, cooperarea 
cu țările terțe și mai ales cu țările în curs 
de dezvoltare ar trebui intensificată, în 
primul rând prin adoptarea și sprijinirea 
unor măsuri și mecanisme efective de 
intensificare a coordonării și a cooperării 
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transfrontaliere pentru a combate 
infracțiunile transnaționale împotriva 
mediului. Se estimează că în fiecare an 
miliarde de euro sub formă de venituri și 
impozite neîncasate sunt furate din țările 
în curs de dezvoltare, cauzând pierderi 
economice majore. Prin urmare, trebuie 
intensificată cooperarea pentru dezvoltare 
acordând mai mult sprijin financiar și 
tehnic pentru combaterea infracțiunilor 
împotriva mediului în țările în curs de 
dezvoltare.

Amendamentul 25

Propunere de directivă
Considerentul 31 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31b) Uniunea și statele sale membre ar 
trebui în plus să facă din combaterea 
infracțiunilor de mediu o prioritate 
politică strategică în cooperarea judiciară 
internațională și în cadrul instituțiilor și 
al Conferinței părților la Convenția-cadru 
a Națiunilor Unite asupra schimbărilor 
climatice, promovând mai cu seamă 
respectarea acordurilor multilaterale de 
mediu prin adoptarea de sancțiuni penale 
și prin schimbul de bune practici și de 
date despre infracțiunile de mediu. 
Această abordare internațională a 
infracțiunilor împotriva mediului ar 
trebui să includă și extinderea jurisdicției 
Curții Penale Internaționale asupra 
infracțiunii de ecocid, iar Uniunii și 
statelor sale membre le revin un rol și o 
responsabilitate-cheie în această privință.

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Considerentul 32
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Pentru a combate în mod eficace 
infracțiunile menționate în prezenta 
directivă, este necesar ca autoritățile 
competente din statele membre să 
colecteze date exacte, coerente și 
comparabile privind amploarea și 
tendințele infracțiunilor împotriva 
mediului, precum și eforturile de 
combatere a acestora și rezultatele aferente. 
Aceste date ar trebui utilizate pentru 
pregătirea statisticilor în scopul planificării 
operaționale și strategice a activităților de 
asigurare a respectării legii, precum și 
pentru furnizarea de informații către 
cetățeni. Statele membre ar trebui să 
colecteze și să raporteze Comisiei date 
statistice relevante privind infracțiunile 
împotriva mediului. Comisia ar trebui să 
evalueze și să publice periodic rezultatele 
pe baza datelor transmise de statele 
membre.

(32) Pentru a combate cu succes 
infracțiunile menționate în prezenta 
directivă, este necesar ca autoritățile 
competente din statele membre să 
colecteze date exacte, coerente și 
comparabile privind amploarea și 
tendințele infracțiunilor împotriva 
mediului, precum și eforturile de 
combatere a acestora și rezultatele aferente. 
Aceste date ar trebui utilizate pentru 
pregătirea statisticilor în scopul planificării 
operaționale și strategice a activităților de 
asigurare a respectării legii, precum și 
pentru furnizarea de informații către 
cetățeni. Cunoștințele de care dispunem, 
atât la nivel internațional, cât și la nivelul 
Uniunii, sunt foarte lacunare. Datele 
rămân limitate, nu există statistici despre 
infracțiunile de mediu, despre impactul 
lor asupra comunităților locale, nici 
despre infractori și sancțiunile aplicate. 
Datele despre numărul de cazuri 
transnaționale de infracțiuni împotriva 
mediului, defalcate pe: țările în care a fost 
săvârșită infracțiunea de mediu, valoarea 
produselor confiscate, înghețate sau 
confiscate, informații care să indice dacă 
infracțiunea împotriva mediului constituie 
o infracțiune principală pentru o 
infracțiune de spălare de bani, numărul și 
caracteristicile victimelor sau ale 
grupurilor de victime, inclusiv ale 
comunităților locale afectate, sunt date 
importante care vor permite elaborarea 
unor politici și strategii mai bune de 
prevenire și combatere a acestor 
infracțiuni în țările în curs de dezvoltare. 
Statele membre ar trebui să colecteze și să 
raporteze Comisiei date statistice relevante 
privind infracțiunile împotriva mediului, 
specificând îndeosebi sancțiunile impuse 
autorilor infracțiunilor. Comisia ar trebui 
să evalueze și să publice periodic 
rezultatele pe baza datelor transmise de 
statele membre.
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Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă stabilește norme minime 
privind definirea infracțiunilor și a 
sancțiunilor pentru a asigura o protecție 
mai eficace a mediului.

Prezenta directivă stabilește norme minime 
privind definirea infracțiunilor împotriva 
mediului și a sancțiunilor, precum și 
mijloace și resurse pentru a ocroti mediul 
înconjurător, a preveni și combate 
infracțiunile împotriva mediului cu mai 
mult succes și a preveni astfel încălcările 
drepturilor omului și abuzurile care 
rezultă din infracțiunile de mediu.

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2 Articolul 2

Definiții Definiții

În sensul prezentei directive, se aplică 
următoarele definiții:

În sensul prezentei directive, se aplică 
următoarele definiții:

(1) „contrar legii” înseamnă o faptă 
care încalcă una dintre următoarele:

(1) „contrar legii” înseamnă o faptă 
care încalcă una dintre următoarele:

(a) legislația Uniunii, care, indiferent 
de temeiul său juridic, contribuie la 
urmărirea obiectivelor politicii Uniunii de 
protecție a mediului, astfel cum sunt 
prevăzute în Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene;

(a) legislația Uniunii, care, indiferent 
de temeiul său juridic, contribuie la 
urmărirea obiectivelor politicii Uniunii de 
protecție a mediului, astfel cum sunt 
prevăzute în Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene;

(b) o lege, un act administrativ al unui 
stat membru sau o decizie adoptată de o 
autoritate competentă a unui stat membru, 
care pune în aplicare legislația Uniunii 
menționată la litera (a).

(b) o lege, un act administrativ al unui 
stat membru sau o decizie adoptată de o 
autoritate competentă a unui stat membru, 
care pune în aplicare legislația Uniunii 
menționată la litera (a).

Fapta este considerată contrară legii chiar 
dacă are loc în temeiul unei autorizații 

Fapta este considerată contrară legii chiar 
dacă are loc în temeiul unei autorizații 
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acordate de o autoritate competentă a unui 
stat membru atunci când autorizația a fost 
obținută în mod fraudulos sau prin 
corupție, extorcare sau constrângere;

acordate de o autoritate competentă a unui 
stat membru sau a unei țări terțe, în cazul 
în care fapta a fost săvârșită de un 
cetățean al Uniunii sau de o persoană 
juridică stabilită în Uniune sau atunci 
când autorizația a fost ilegală sau obținută 
în mod fraudulos sau prin corupție, 
extorcare sau constrângere;

(1a) „mediu” înseamnă Pământul, 
biosfera, criosfera, litosfera, hidrosfera și 
atmosfera sa, precum și spațiul cosmic, 
inclusiv integritatea tuturor elementelor 
biotice și abiotice ale unui ecosistem, 
funcțiile, serviciile și interacțiunile 
reciproce ale acestora, precum și limitele 
planetei;
(1b) „daune grave” înseamnă daune 
care implică schimbări negative, 
perturbări sau pagube foarte serioase 
aduse oricărui element al mediului, 
inclusiv efecte grave asupra vieții 
oamenilor sau asupra resurselor naturale, 
culturale sau economice;
(1c) „daune de amploare” înseamnă 
daune care se întind dincolo de o zonă 
geografică limitată, care depășesc 
frontierele statelor sau afectează un întreg 
ecosistem sau o întreagă specie sau un 
număr mare de ființe umane;
(1d) „daune pe termen lung” înseamnă 
daune care sunt ireversibile sau care nu 
pot fi reparate prin recuperare naturală 
într-o perioadă de timp rezonabilă;
(1e) „nechibzuit” înseamnă o acțiune 
care desconsideră în mod nesăbuit daune 
care ar fi clar excesive în raport cu 
beneficiile sociale și economice 
anticipate;
(1f) „limitele planetei” înseamnă cele 
nouă sisteme planetare de susținere a 
vieții, identificate ca făcând parte din 
cadrul de limite ale planetei: schimbările 
climatice, integritatea biosferei (incluzând 
diversitatea funcțională și genetică), 
modificările sistemului funciar, consumul 
de apă dulce, fluxurile biogeochimice 
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(azot și fosfor), acidificarea oceanelor, 
poluarea atmosferică cu aerosoli, 
subțierea stratului de ozon stratosferic și 
entități noi;

(2) „habitat în cadrul unui sit protejat” 
înseamnă orice habitat al speciilor pentru 
care o arie este clasificată ca arie de 
protecție specială, în temeiul articolului 4 
alineatul (1) sau alineatul (2) din 
Directiva 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului30, sau orice 
habitat natural sau habitat al speciilor 
pentru care un sit este desemnat ca arie 
specială de conservare, în temeiul 
articolului 4 alineatul (4) din 
Directiva 92/43/CEE a Consiliului31; 

(2) „habitat în cadrul unui sit protejat” 
înseamnă orice habitat al speciilor pentru 
care o arie este clasificată ca arie de 
protecție specială, în temeiul articolului 4 
alineatul (1) sau alineatul (2) din 
Directiva 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului30, sau orice 
habitat natural sau habitat al speciilor 
pentru care un sit este desemnat ca arie 
specială de conservare, în temeiul 
articolului 4 alineatul (4) din 
Directiva 92/43/CEE a Consiliului31; 

(3) „persoană juridică” înseamnă orice 
entitate juridică care deține acest statut în 
temeiul legislației naționale aplicabile, cu 
excepția statelor sau a organismelor 
publice care exercită prerogative de putere 
publică și a organizațiilor internaționale 
publice;

(3) „persoană juridică” înseamnă orice 
entitate juridică care deține acest statut în 
temeiul legislației naționale aplicabile, 
inclusiv statele sau organismele publice 
care exercită prerogative de putere publică 
și organizațiile internaționale publice;

(4) „public interesat” înseamnă 
persoanele afectate sau susceptibile de a fi 
afectate de infracțiunile menționate la 
articolul 3 sau 4. În sensul prezentei 
definiții, se consideră că au un interes 
persoanele care au un interes suficient sau 
care pretind încălcarea unui drept, precum 
și organizațiile neguvernamentale care 
promovează protecția mediului și care 
îndeplinesc toate cerințele proporționale în 
temeiul dreptului intern;

(4) „public interesat” înseamnă 
persoanele sau grupurile de persoane, 
inclusiv comunități locale, afectate sau 
susceptibile de a fi afectate de infracțiunile 
menționate la articolul 3 sau 4. În sensul 
prezentei definiții, se consideră că au un 
interes persoanele care au un interes 
suficient sau care pretind încălcarea unui 
drept, precum și organizațiile 
neguvernamentale care promovează 
protecția mediului și drepturile omului 
care îndeplinesc toate cerințele 
proporționale impuse de dreptul intern;

(5) „victimă” are înțelesul care i-a fost 
atribuit la articolul 2 alineatul (1) 
litera (a) din Directiva 2012/29/UE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului32. 

(5) „victime” înseamnă:

(i) persoanele fizice, inclusiv 
generațiile viitoare, care, individual sau 
colectiv, au suferit sau este probabil să 
sufere vătămări, inclusiv de natură fizică, 
mentală sau emoțională, pierderi 
economice, pierderi de cultură, tradiții, 
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cunoștințe tradiționale asociate cu 
resursele genetice sau o deteriorare 
substanțială sau un abuz asupra 
drepturilor omului din cauza unei 
infracțiuni împotriva mediului;
(ii) membrii familiei unei persoane al 
cărei deces a fost cauzat direct de o 
infracțiune de mediu și care au suferit 
prejudicii în urma decesului persoanei 
respective; 
(iii) persoanele juridice care au suferit 
sau este probabil să sufere pierderi, 
inclusiv pierderi economice;

_________________ __________________
30 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice (JO L 20, 26.1.2010, 
p. 7).

30 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice (JO L 20, 26.1.2010, 
p. 7).

31 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 
21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună 
și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, 
p. 7).

31 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 
21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună 
și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, 
p. 7).

32 Directiva 2012/29/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
25 octombrie 2012 de stabilire a unor 
norme minime privind drepturile, 
sprijinirea și protecția victimelor 
criminalității și de înlocuire a Deciziei-
cadru 2001/220/JAI a Consiliului 
(JO L 315, 14.11.2012, p. 57).

Amendamentul 29

Propunere de directivă
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3 Articolul 3

Infracțiuni Infracțiuni

-1. Statele membre se asigură că, 
atunci când este comisă intenționat sau 
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cel puțin din neglijență gravă, expunerea 
directă sau indirectă a mediului la un risc 
imediat de daune semnificative constituie 
o infracțiune.
-1a. Statele membre se asigură că fapta 
care provoacă daune semnificative 
mediului constituie o infracțiune de drept 
penal.

1. Statele membre se asigură că 
următoarele fapte constituie infracțiuni în 
cazul în care sunt contrare legii și sunt 
săvârșite cu intenție:

1. Statele membre se asigură că 
următoarele fapte constituie infracțiuni în 
cazul în care sunt contrare legii și sunt 
săvârșite cu intenție sau din neglijență 
gravă:

(a) deversarea, emiterea sau 
introducerea unei cantități de materii, 
substanțe sau de radiații ionizante în aer, 
sol sau apă, care provoacă sau este probabil 
să provoace decesul sau vătămarea gravă a 
unei persoane sau daune semnificative 
calității aerului, calității solului sau calității 
apei ori animalelor sau plantelor;

(a) deversarea, emiterea sau 
introducerea unei cantități de materii, 
substanțe sau de radiații ionizante în aer, 
sol sau apă, care provoacă sau este probabil 
să provoace decesul sau vătămarea gravă a 
oricărei persoane fizice, oricărui grup de 
persoane sau oricărei comunități sau 
pierderi economice (inclusiv pentru 
persoane juridice) sau daune semnificative 
calității aerului, calității solului sau calității 
apei ori animalelor sau plantelor;

(b) introducerea pe piață a unui produs 
care, încălcând o interdicție sau o altă 
cerință, provoacă sau este probabil să 
provoace decesul sau vătămarea gravă a 
unei persoane sau daune semnificative 
aduse calității aerului, a apei sau a solului 
ori animalelor sau plantelor ca urmare a 
utilizării pe scară mai largă a produsului;

(b) introducerea pe piață a unui produs 
care, încălcând o interdicție sau o altă 
cerință, provoacă sau este probabil să 
provoace decesul sau vătămarea gravă a 
unei persoane sau daune semnificative 
calității aerului, a apei sau a solului ori 
biodiversității, serviciilor și funcțiilor 
ecosistemice, animalelor sau plantelor ca 
urmare a utilizării pe scară mai largă a 
produsului;

(c) fabricarea, introducerea pe piață 
sau utilizarea substanțelor ca atare, în 
amestecuri sau în articole, inclusiv 
încorporarea acestora în articole, atunci 
când:

(c) fabricarea, introducerea pe piață, 
exportul de pe piața Uniunii, utilizarea 
substanțelor ca atare, în amestecuri sau în 
articole, inclusiv încorporarea acestora în 
articole, atunci când:

(i) această activitate este restricționată 
în temeiul titlului VIII din Regulamentul 
(CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului 
European și al Consiliului și al 
anexei XVII la acesta33; or 

(i) această activitate este restricționată 
în temeiul titlului VIII din Regulamentul 
(CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului 
European și al Consiliului și al 
anexei XVII la acesta33; or 

(ii) această activitate este interzisă în 
temeiul titlului VII din Regulamentul (CE) 

(ii) această activitate este interzisă în 
temeiul titlului VII din Regulamentul (CE) 
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nr. 1907/2006; or nr. 1907/2006; or

(iii) această activitate nu este în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 1107/2009 al Parlamentului European și 
al Consiliului34; or

(iii) această activitate nu este în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 1107/2009 al Parlamentului European și 
al Consiliului34; or

(iv) această activitate nu este în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 528/2012 al Parlamentului European și 
al Consiliului35; or 

(iv) această activitate nu este în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 528/2012 al Parlamentului European și 
al Consiliului35; or 

(v) această activitate intră sub incidența 
Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului36; 
or

(v) această activitate intră sub incidența 
Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului36; 
or

(vi) această activitate este interzisă în 
temeiul anexei I la 
Regulamentul (UE) 2019/1021 al 
Parlamentului European și al Consiliului37 

(vi) această activitate este interzisă în 
temeiul anexei I la 
Regulamentul (UE) 2019/1021 al 
Parlamentului European și al Consiliului37 

(via) această activitate nu este în 
conformitate cu Directiva 2009/128/CE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului37a

și provoacă sau este probabil să provoace 
decesul sau vătămarea gravă a unei 
persoane sau daune semnificative calității 
aerului, calității solului sau calității apei ori 
animalelor sau plantelor;

și provoacă sau este probabil să provoace 
decesul sau vătămarea gravă a unei 
persoane sau daune semnificative calității 
aerului, calității solului sau calității apei ori 
animalelor sau plantelor;

(d) executarea proiectelor menționate 
la articolul 1 alineatul (2) litera (a) din 
Directiva 2011/92/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului38 fără o aprobare 
de dezvoltare sau o evaluare a efectelor lor 
asupra mediului, care provoacă sau este 
probabil să provoace daune semnificative 
factorilor definiți la articolul 3 alineatul (1) 
din Directiva 2011/92/UE; 

(d) executarea proiectelor menționate 
la articolul 1 alineatul (2) litera (a) din 
Directiva 2011/92/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului38 fără o aprobare 
de dezvoltare sau o evaluare a efectelor lor 
asupra mediului, care provoacă sau este 
probabil să provoace daune semnificative 
factorilor definiți la articolul 3 alineatul (1) 
din Directiva 2011/92/UE; 

(e) colectarea, transportul, recuperarea 
sau eliminarea deșeurilor, supravegherea 
acestor operațiuni și întreținerea ulterioară 
a siturilor de eliminare, inclusiv acțiunile 
întreprinse în calitate de comerciant sau 
broker (gestionarea deșeurilor), atunci când 
o faptă contrară legii:

(e) colectarea, transportul, recuperarea 
sau eliminarea deșeurilor, supravegherea 
acestor operațiuni și întreținerea ulterioară 
a siturilor de eliminare, inclusiv acțiunile 
întreprinse în calitate de comerciant sau 
broker (gestionarea deșeurilor), atunci când 
o faptă contrară legii:

(i) se referă la deșeurile periculoase 
definite la articolul 3 punctul 2 din 
Directiva 2008/98/CE a Parlamentului 

(i) se referă la deșeurile periculoase 
definite la articolul 3 punctul 2 din 
Directiva 2008/98/CE a Parlamentului 
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European și a Consiliului39 și este realizată 
într-o cantitate care nu poate fi neglijată;

European și a Consiliului39 și este realizată 
într-o cantitate care nu poate fi neglijată;

(ii) se referă la alte deșeuri decât cele 
menționate la punctul (i) și provoacă sau 
este probabil să provoace decesul sau 
vătămarea gravă a unei persoane sau daune 
semnificative calității aerului, calității 
solului sau calității apei ori animalelor sau 
plantelor;

(ii) se referă la alte deșeuri decât cele 
menționate la punctul (i) și provoacă sau 
este probabil să provoace decesul sau 
vătămarea gravă a unei persoane sau daune 
semnificative calității aerului, calității 
solului sau calității apei ori animalelor sau 
plantelor;

(f) transferul de deșeuri, în sensul 
articolului 2 alineatul (35) din 
Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului40 
atunci când acest transfer de deșeuri se 
efectuează într-o cantitate care nu poate fi 
neglijată, fie că se realizează printr-un 
singur transfer, fie prin mai multe 
transferuri aparent legate între ele; 

(f) transferul de deșeuri, în sensul 
articolului 2 alineatul (35) din 
Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului40 
atunci când acest transfer de deșeuri se 
efectuează într-o cantitate care nu poate fi 
neglijată, fie că se realizează printr-un 
singur transfer, fie prin mai multe 
transferuri aparent legate între ele; 

(g) reciclarea navelor care intră în 
domeniul de aplicare al Regulamentului 
(UE) nr. 1257/2013 al Parlamentului 
European și al Consiliului41, fără a respecta 
cerințele de la articolul 6 alineatul (2) litera 
(a) din regulamentul respectiv; 

(g) reciclarea navelor care intră în 
domeniul de aplicare al Regulamentului 
(UE) nr. 1257/2013 al Parlamentului 
European și al Consiliului41, fără a respecta 
cerințele de la articolul 6 alineatul (2) litera 
(a) din regulamentul respectiv; 

(h) deversările de substanțe poluante de 
către nave menționate la articolul 4 
alineatul (1) din Directiva 2005/35/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului42 
privind poluarea cauzată de nave și 
introducerea unor sancțiuni, inclusiv a 
unor sancțiuni penale, într-una din zonele 
prevăzute la articolul 3 alineatul (1) din 
directiva respectivă, cu condiția ca 
deversările de către nave să nu se 
încadreze la excepțiile prevăzute la 
articolul 5 din directiva respectivă; această 
dispoziție nu se aplică cazurilor individuale 
în care deversarea de către nave nu 
provoacă deteriorarea calității apei, cu 
excepția cazului în care cazuri repetate ce 
implică același infractor, împreună, duc la 
deteriorarea calității apei;

(h) deversările de substanțe poluante 
efectuat de nave menționate la articolul 4 
alineatul (1) din Directiva 2005/35/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului42 
în oricare dintre zonele menționate la 
articolul 3 alineatul (1) din directiva 
respectivă, cu condiția ca deversările 
făcute de nave să nu se încadreze printre 
excepțiile stabilite la articolul 5 din 
directiva respectivă, sau poluarea, definită 
la articolul 3 punctul 8 din Directiva 
2008/56/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului42a; această dispoziție nu se 
aplică cazurilor individuale în care 
substanțele deversate de nave nu provoacă 
deteriorarea calității apei și a mediului 
marin, cu excepția cazului în care cazuri 
repetate ce implică același infractor, 
împreună, duc la deteriorarea calității apei;

(i) instalarea, operarea sau 
dezmembrarea unei instalații în care se 
desfășoară o activitate periculoasă sau în 
care sunt depozitate sau utilizate substanțe 

(i) instalarea, operarea sau 
dezmembrarea unei instalații în care se 
desfășoară o activitate periculoasă sau în 
care sunt depozitate sau utilizate substanțe 
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periculoase, preparate periculoase sau 
poluanți periculoși care intră în domeniul 
de aplicare al Directivei 2012/18/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului43, 
al Directivei 2010/75/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului44 sau al 
Directivei 2013/30/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului45 și care 
provoacă sau este probabil să provoace 
decesul sau vătămarea gravă a unei 
persoane sau daune semnificative calității 
aerului, calității solului sau calității apei ori 
animalelor sau plantelor;

periculoase, preparate periculoase sau 
poluanți periculoși care intră în domeniul 
de aplicare al Directivei 2012/18/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului43, 
al Directivei 2010/75/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului44 sau al 
Directivei 2013/30/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului45 și care 
provoacă sau este probabil să provoace 
decesul sau vătămarea gravă a unei 
persoane sau daune semnificative calității 
aerului, calității solului sau calității apei ori 
animalelor sau plantelor;

(j) fabricarea, producerea, prelucrarea, 
manipularea, utilizarea, deținerea, 
depozitarea, transportul, importul, exportul 
sau eliminarea materialelor radioactive 
care intră în domeniul de aplicare al 
Directivei 2013/59/Euratom46 a 
Consiliului, al 
Directivei 2014/87/Euratom47 a Consiliului 
sau al Directivei 2013/51/Euratom48 a 
Consiliului, care provoacă sau este 
probabil să provoace decesul sau 
vătămarea gravă a unei persoane sau daune 
semnificative calității aerului, calității 
solului sau calității apei ori animalelor sau 
plantelor;

(j) fabricarea, producerea, prelucrarea, 
manipularea, utilizarea, deținerea, 
depozitarea, transportul, importul, exportul 
sau eliminarea materialelor radioactive 
care intră în domeniul de aplicare al 
Directivei 2013/59/Euratom46 a 
Consiliului, al 
Directivei 2014/87/Euratom47 a Consiliului 
sau al Directivei 2013/51/Euratom48 a 
Consiliului, care provoacă sau este 
probabil să provoace decesul sau 
vătămarea gravă a unei persoane sau daune 
semnificative calității aerului, calității 
solului sau calității apei ori animalelor sau 
plantelor;

(k) captarea apelor de suprafață sau 
subterane care provoacă sau este probabil 
să provoace daune semnificative stării 
ecologice sau potențialului ecologic al 
corpurilor de apă de suprafață sau stării 
cantitative a corpurilor de apă subterană;

(k) captarea sau contaminarea apelor 
de suprafață sau subterane care provoacă 
sau este probabil să provoace daune 
semnificative stării ecologice sau 
potențialului ecologic al corpurilor de apă 
de suprafață sau stării cantitative a 
corpurilor de apă subterană;

(ka) declanșarea și răspândirea de 
incendii care provoacă sau pot provoca 
daune substanțiale calității aerului, 
solului sau apei, animalelor sau plantelor 
sau care pot afecta grav echilibrul 
ecosistemelor sau al mediului sau pot 
provoca moartea sau vătămarea gravă a 
oamenilor sau alte încălcări ale 
drepturilor omului, inclusiv strămutarea 
populațiilor și animalelor;

(l) uciderea, distrugerea, prelevarea, 
deținerea, vânzarea sau oferirea spre 

(l) uciderea, distrugerea, prelevarea, 
deținerea, vânzarea sau oferirea spre 



AD\1268180RO.docx 31/63 PE731.806v02-00

RO

vânzare a unui specimen sau a unor 
specimene din speciile de faună sau floră 
sălbatică enumerate în anexele IV și V (în 
cazul în care speciile din anexa V fac 
obiectul acelorași măsuri ca cele adoptate 
pentru speciile din anexa IV) la 
Directiva 92/43/CEE49 a Consiliului și 
speciile menționate la articolul 1 din 
Directiva 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului50, cu excepția 
cazurilor în care fapta se referă la o 
cantitate neglijabilă de astfel de specimene; 

vânzare a unui specimen sau a unor 
specimene din speciile de faună sau floră 
sălbatică enumerate în anexele IV și V (în 
cazul în care speciile din anexa V fac 
obiectul acelorași măsuri ca cele adoptate 
pentru speciile din anexa IV) la 
Directiva 92/43/CEE49 a Consiliului și 
speciile menționate la articolul 1 din 
Directiva 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului50, cu excepția 
cazurilor în care fapta se referă la o 
cantitate neglijabilă de astfel de specimene;

(m) comerțul cu specimene din speciile 
de faună sau floră sălbatică sau părți sau 
derivate din acestea incluse în anexele A și 
B la Regulamentul (CE) nr. 338/9751 al 
Consiliului, cu excepția cazurilor în care 
fapta se referă la o cantitate neglijabilă de 
astfel de specimene;

(m) comerțul cu specimene din speciile 
de faună sau floră sălbatică sau părți sau 
derivate din acestea incluse în anexele A, B 
și C la Regulamentul (CE) nr. 338/9751 al 
Consiliului, cu excepția cazurilor în care 
fapta se referă la o cantitate neglijabilă de 
astfel de specimene;

(n) introducerea sau punerea la 
dispoziție pe piața Uniunii a lemnului 
recoltat în mod ilegal sau a produselor din 
lemn care au fost fabricate din lemn 
recoltat în mod ilegal, care intră în 
domeniul de aplicare al Regulamentului 
(UE) nr. 995/2010 al Parlamentului 
European și al Consiliului52, cu excepția 
cazurilor în care fapta se referă la o 
cantitate neglijabilă; [Dacă un regulament 
privind punerea la dispoziție pe piața 
Uniunii și exportul din Uniune al anumitor 
mărfuri și produse asociate cu defrișarea și 
cu degradarea pădurilor și de abrogare a 
Regulamentului (UE) nr. 995/2010 este 
adoptat înainte de prezenta directivă, 
litera (n) urmează să fie înlocuită cu o 
infracțiune care intră în domeniul de 
aplicare al articolului 3 din regulamentul 
respectiv.]

(n) introducerea sau punerea la 
dispoziție pe piața Uniunii a lemnului 
recoltat în mod ilegal sau a produselor din 
lemn care au fost fabricate din lemn 
recoltat în mod ilegal, care intră în 
domeniul de aplicare al Regulamentului 
(UE) nr. 995/2010 al Parlamentului 
European și al Consiliului52, cu excepția 
cazurilor în care fapta se referă la o 
cantitate neglijabilă; [Dacă un regulament 
privind punerea la dispoziție pe piața 
Uniunii și exportul din Uniune al anumitor 
mărfuri și produse asociate cu defrișarea și 
cu degradarea pădurilor și de abrogare a 
Regulamentului (UE) nr. 995/2010 este 
adoptat înainte de prezenta directivă, 
litera (n) urmează să fie înlocuită cu o 
infracțiune care intră în domeniul de 
aplicare al articolului 3 din regulamentul 
respectiv.]

(o) orice faptă care provoacă 
deteriorarea unui habitat din cadrul unui sit 
protejat, în sensul articolului 6 alineatul (2) 
din Directiva 92/43/CEE, atunci când 
această deteriorare este semnificativă;

(o) orice faptă care provoacă 
deteriorarea unui habitat din cadrul unui sit 
protejat, în sensul articolului 6 alineatul (2) 
din Directiva 92/43/CEE, atunci când 
această deteriorare este semnificativă;

(p) introducerea sau răspândirea 
speciilor alogene invazive de interes pentru 
Uniune atunci când:

(p) introducerea sau răspândirea 
speciilor alogene invazive de interes pentru 
Uniune atunci când:



PE731.806v02-00 32/63 AD\1268180RO.docx

RO

(i) fapta încalcă restricțiile prevăzute 
la articolul 7 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului53;

(i) fapta încalcă restricțiile prevăzute 
la articolul 7 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului53;

(ii) fapta încalcă o condiție a 
autorizației eliberate în temeiul 
articolului 8 sau a autorizației acordate în 
temeiul articolului 9 din Regulamentul 
(UE) nr. 1143/2014 și provoacă sau este 
probabil să provoace decesul sau 
vătămarea gravă a unei persoane sau daune 
semnificative calității aerului, calității 
solului sau calității apei ori animalelor sau 
plantelor;

(ii) fapta încalcă o condiție a 
autorizației eliberate în temeiul 
articolului 8 sau a autorizației acordate în 
temeiul articolului 9 din Regulamentul 
(UE) nr. 1143/2014 și provoacă sau este 
probabil să provoace decesul sau 
vătămarea gravă a unei persoane sau daune 
semnificative calității aerului, calității 
solului sau calității apei ori animalelor sau 
plantelor;

(q) producerea, introducerea pe piață, 
importul, exportul, utilizarea, emisia sau 
eliberarea de substanțe care diminuează 
stratul de ozon, astfel cum sunt definite la 
articolul 3 punctul 4 din Regulamentul 
(CE) nr. 1005/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului54, 
sau de produse și echipamente care conțin 
sau depind de astfel de substanțe;

(q) producerea, introducerea pe piață, 
importul, exportul, utilizarea, emisia sau 
eliberarea de substanțe care diminuează 
stratul de ozon, astfel cum sunt definite la 
articolul 3 punctul 4 din Regulamentul 
(CE) nr. 1005/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului54, 
sau de produse și echipamente care conțin 
sau depind de astfel de substanțe;

(r) producerea, introducerea pe piață, 
importul, exportul, utilizarea, emisia sau 
eliberarea de gaze fluorurate cu efect de 
seră, astfel cum sunt definite la articolul 2 
punctul 1 din Regulamentul (UE) 
nr. 517/2014 al Parlamentului European și 
al Consiliului55, sau de produse și 
echipamente care conțin sau depind de 
astfel de gaze.

(r) producerea, introducerea pe piață, 
importul, exportul, utilizarea, emisia sau 
eliberarea de gaze fluorurate cu efect de 
seră, astfel cum sunt definite la articolul 2 
punctul 1 din Regulamentul (UE) 
nr. 517/2014 al Parlamentului European și 
al Consiliului55, sau de produse și 
echipamente care conțin sau depind de 
astfel de gaze.

(ra) încălcările grave definite la 
articolul 42 din Regulamentul (CE) nr. 
1005/2008 și încălcările grave prevăzute 
la articolul 90 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009;
(rb) extracția, exploatarea, explorarea, 
utilizarea, transformarea, transportul, 
comercializarea sau depozitarea 
resurselor minerale care încalcă dreptul 
intern sau internațional;
(rc) încălcări grave ale obligațiilor de 
diligență necesară prevăzute în Directiva 
(UE) xxx/xxx a Parlamentului European 
și a Consiliului [Directiva privind 
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diligența necesară a întreprinderilor]55a și 
nerespectarea deciziilor autorităților 
competente în această privință;
(rd) încălcări grave ale Directivei (UE) 
xxx/xxx a Parlamentului European și a 
Consiliului [Directiva privind informațiile 
despre sustenabilitate care trebuie 
raportate de întreprinderi]55b.

2. Statele membre se asigură că 
faptele menționate la alineatul (1) 
literele (a), (b), (c), (d), (e), (f), (h), (i), (j), 
(k), (m), (n), litera (p) punctul (ii), literele 
(q) și (r) constituie, de asemenea, o 
infracțiune, atunci când sunt săvârșite cel 
puțin din neglijență gravă.
3. Statele membre se asigură că 
legislația lor națională specifică faptul că 
următoarele elemente sunt luate în 
considerare, după caz, atunci când se 
evaluează dacă daunele sau daunele 
probabile sunt semnificative în scopul 
anchetării, al urmăririi penale și al judecării 
infracțiunilor menționate la alineatul (1) 
literele (a)-(e), (i), (j), (k) și (p):

3. Statele membre se asigură că 
legislația lor națională specifică faptul că 
următoarele elemente sunt luate în 
considerare, după caz, atunci când se 
evaluează dacă daunele sau daunele 
probabile sunt substanțiale sau grave în 
scopul anchetării, al urmăririi penale și al 
judecării infracțiunilor menționate la 
alineatul (1) literele (a)-(e), (i), (j), (k) și 
(p):

(a) starea inițială a mediului afectat; (a) starea inițială a mediului afectat;

(aa) stadiul de conservare a speciilor 
afectate de daune;

(b) dacă daunele sunt de lungă durată, 
pe termen mediu sau scurt;

(b) dacă daunele sunt de lungă durată, 
pe termen mediu sau scurt;

(ba) caracterul latent al prejudiciului;
(c) gravitatea daunelor; (c) gravitatea daunelor aduse 

mediului;
(d) răspândirea daunelor; (d) răspândirea daunelor;

(da) infracțiunea a fost săvârșită de 
către o organizație criminală în sensul 
Deciziei-cadru 2008/841/JAI a 
Consiliului55c;

(e) reversibilitatea daunelor. (e) reversibilitatea daunelor;
(ea) numărul de persoane și de 
comunități locale care au suferit 
vătămări, care sunt sau au fost expuse 
unui pericol sau care au suferit încălcări 
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ale drepturilor omului, precum și 
gravitatea respectivelor încălcări ale 
drepturilor omului asociate cu daunele 
aduse mediului cauzate de infracțiune;
(eb) impactul financiar al daunelor 
provocate;
(ec) beneficiile financiare obținute de 
autorul infracțiunii de mediu;
(ed) încălcarea gravă sau încălcarea 
din neglijență a obligațiilor de diligență 
necesară;
(ee) gravitatea impactului asupra 
drepturilor omului ale persoanei sau 
persoanelor, inclusiv ale comunităților 
locale;

4. Statele membre se asigură că 
legislația lor națională specifică faptul că 
următoarele elemente sunt luate în 
considerare atunci când se evaluează dacă 
este probabil ca activitatea să provoace 
daune calității aerului, calității solului sau 
calității apei ori animalelor sau plantelor în 
scopul anchetării, al urmăririi penale și al 
judecării infracțiunilor menționate la 
alineatul (1) literele (a)-(e), (i), (j), (k) și 
(p):

4. Statele membre se asigură că 
legislația lor națională specifică faptul că 
următoarele elemente sunt luate în 
considerare atunci când se evaluează dacă 
este probabil ca activitatea să provoace 
daune calității aerului, calității solului sau 
calității apei ori animalelor sau plantelor în 
scopul anchetării, al urmăririi penale și al 
judecării infracțiunilor menționate la 
alineatul (1) literele (a)-(e), (i), (j), (k) și 
(p):

(a) fapta se referă la o activitate 
considerată riscantă sau periculoasă, 
necesită o autorizație care nu a fost 
obținută sau respectată;

(a) fapta se referă la o activitate 
considerată riscantă sau periculoasă, 
necesită o autorizație care nu a fost 
obținută sau respectată;

(b) măsura în care sunt depășite 
valorile, parametrii sau limitele stabilite în 
actele juridice sau într-o autorizație emisă 
pentru activitatea respectivă;

(b) măsura în care sunt depășite 
valorile, parametrii sau limitele stabilite în 
actele juridice sau într-o autorizație emisă 
pentru activitatea respectivă;

(c) dacă materialul sau substanța este 
clasificat(ă) ca fiind periculos 
(periculoasă), cu grad de risc sau este 
inclus(ă) pe o altă listă ca fiind nociv(ă) 
pentru mediu sau pentru sănătatea umană.

(c) dacă materialul sau substanța este 
clasificat(ă) ca fiind periculos 
(periculoasă), cu grad de risc sau este 
inclus(ă) pe o altă listă ca fiind nociv(ă) 
pentru mediu sau pentru sănătatea umană.

5. Statele membre se asigură că 
legislația lor națională specifică faptul că 
următoarele elemente sunt luate în 
considerare atunci când se evaluează dacă 
respectiva cantitate este neglijabilă sau nu 
în scopul anchetării, al urmăririi penale și 

5. Statele membre se asigură că 
legislația lor națională specifică faptul că 
următoarele elemente sunt luate în 
considerare atunci când se evaluează dacă 
respectiva cantitate este neglijabilă sau nu 
în scopul anchetării, al urmăririi penale și 
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al judecării infracțiunilor menționate la 
alineatul (1) literele (e), (f), (l), (m), (n):

al judecării infracțiunilor menționate la 
alineatul (1) literele (e), (f), (l), (m), (n):

(a) numărul de elemente care fac 
obiectul infracțiunii;

(a) numărul de elemente care fac 
obiectul infracțiunii;

(b) măsura în care este depășit(ă) 
pragul reglementar, valoarea sau un alt 
parametru obligatoriu;

(b) măsura în care este depășit(ă) 
pragul reglementar, valoarea sau un alt 
parametru obligatoriu;

(c) stadiul de conservare a speciilor de 
faună sau floră în cauză;

(c) stadiul de conservare a speciilor de 
faună sau floră în cauză;

(d) costul reparării daunelor aduse 
mediului.

(d) costul reparării daunelor aduse 
mediului.

_________________ __________________
33 Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 decembrie 2006 privind 
înregistrarea, evaluarea, autorizarea și 
restricționarea substanțelor chimice 
(REACH), de înființare a Agenției 
Europene pentru Produse Chimice, de 
modificare a Directivei 1999/45/CE și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) 
nr. 793/93 al Consiliului și a 
Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al 
Comisiei, precum și a 
Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a 
Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 
93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei 
(JO L 396, 30.12.2006, p. 1).

33 Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 decembrie 2006 privind 
înregistrarea, evaluarea, autorizarea și 
restricționarea substanțelor chimice 
(REACH), de înființare a Agenției 
Europene pentru Produse Chimice, de 
modificare a Directivei 1999/45/CE și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) 
nr. 793/93 al Consiliului și a 
Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al 
Comisiei, precum și a 
Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a 
Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 
93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei 
(JO L 396, 30.12.2006, p. 1).

34 Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 21 octombrie 2009 privind introducerea 
pe piață a produselor fitosanitare și de 
abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 
91/414/CEE ale Consiliului, (JO L 309, 
24.11.2009, p. 1-50).

34 Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 21 octombrie 2009 privind introducerea 
pe piață a produselor fitosanitare și de 
abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 
91/414/CEE ale Consiliului, (JO L 309, 
24.11.2009, p. 1-50).

35 Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 22 mai 2012 privind punerea la 
dispoziție pe piață și utilizarea produselor 
biocide (JO L 167, 27.6.2012, p. 1-123).

35 Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 22 mai 2012 privind punerea la 
dispoziție pe piață și utilizarea produselor 
biocide (JO L 167, 27.6.2012, p. 1–123).

36 Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, 
etichetarea și ambalarea substanțelor și a 
amestecurilor, de modificare și de abrogare 

36 Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, 
etichetarea și ambalarea substanțelor și a 
amestecurilor, de modificare și de abrogare 
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a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, 
precum și de modificare a Regulamentului 
(CE) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, 
p. 1).

a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, 
precum și de modificare a Regulamentului 
(CE) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, 
p. 1).

37 Regulamentul (UE) 2019/1021 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 20 iunie 2019 privind poluanții 
organici persistenți (JO L 169, 25.6.2019, 
p. 45).

37 Regulamentul (UE) 2019/1021 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 20 iunie 2019 privind poluanții 
organici persistenți (JO L 169, 25.6.2019, 
p. 45).
37a Directiva 2009/128/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 21 octombrie 2009 de stabilire a unui 
cadru de acțiune comunitară în vederea 
utilizării durabile a pesticidelor (JO L 
309, 24.11.2009, p. 71).

38 Directiva 2011/92/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
13 decembrie 2011 privind evaluarea 
efectelor anumitor proiecte publice și 
private asupra mediului (JO L 26, 
28.1.2012, p. 1).

38 Directiva 2011/92/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
13 decembrie 2011 privind evaluarea 
efectelor anumitor proiecte publice și 
private asupra mediului (JO L 26, 
28.1.2012, p. 1).

39 Directiva 2008/98/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de 
abrogare a anumitor directive (JO L 312, 
22.11.2008, p. 3-30).

39 Directiva 2008/98/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de 
abrogare a anumitor directive (JO L 312, 
22.11.2008, p. 3-30).

40 Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 14 iunie 2006 privind transferurile de 
deșeuri (JO L 190, 12.7.2006, p. 1).

40 Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 14 iunie 2006 privind transferurile de 
deșeuri (JO L 190, 12.7.2006, p. 1).

41 Regulamentul (UE) nr. 1257/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 20 noiembrie 2013 privind reciclarea 
navelor și de modificare a Regulamentului 
(CE) nr. 1013/2006 și a 
Directivei 2009/16/CE (JO L 330, 
10.12.2013, p. 1).

41 Regulamentul (UE) nr. 1257/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 20 noiembrie 2013 privind reciclarea 
navelor și de modificare a Regulamentului 
(CE) nr. 1013/2006 și a 
Directivei 2009/16/CE (JO L 330, 
10.12.2013, p. 1).

42 Directiva 2005/35/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
7 septembrie 2005 privind poluarea cauzată 
de nave și introducerea unor sancțiuni în 
caz de încălcare (JO L 255, 30.9.2005, 
p. 11-21).

42 Directiva 2005/35/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
7 septembrie 2005 privind poluarea cauzată 
de nave și introducerea unor sancțiuni în 
caz de încălcare (JO L 255, 30.9.2005, 
p. 11-21).
42a Directiva 2008/56/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 17 iunie 
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2008 de instituire a unui cadru de acțiune 
comunitară în domeniul politicii privind 
mediul marin (Directiva-cadru „Strategia 
pentru mediul marin”) ( JO L 164, 
25.6.2008, p. 19).

43 Directiva 2012/18/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 4 iulie 2012 
privind controlul pericolelor de accidente 
majore care implică substanțe periculoase, 
de modificare și ulterior de abrogare a 
Directivei 96/82/CE a Consiliului (Text cu 
relevanță pentru SEE) (JO L 197, 
24.7.2012, p. 1-37).

43 Directiva 2012/18/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 4 iulie 2012 
privind controlul pericolelor de accidente 
majore care implică substanțe periculoase, 
de modificare și ulterior de abrogare a 
Directivei 96/82/CE a Consiliului (Text cu 
relevanță pentru SEE) (JO L 197, 
24.7.2012, p. 1-37).

44 Directiva 2010/75/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
24 noiembrie 2010 privind emisiile 
industriale (prevenirea și controlul integrat 
al poluării) (JO L 334, 17.12.2010, p. 17-
119).

44 Directiva 2010/75/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
24 noiembrie 2010 privind emisiile 
industriale (prevenirea și controlul integrat 
al poluării) (JO L 334, 17.12.2010, p. 17-
119).

45 Directiva 2013/30/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 12 iunie 2013 
privind siguranța operațiunilor petroliere și 
gaziere offshore și de modificare a 
Directivei 2004/35/CE (JO L 178, 
28.6.2013, p. 66-106).

45 Directiva 2013/30/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 12 iunie 2013 
privind siguranța operațiunilor petroliere și 
gaziere offshore și de modificare a 
Directivei 2004/35/CE (JO L 178, 
28.6.2013, p. 66-106).

46 Directiva 2013/59/Euratom a Consiliului 
din 5 decembrie 2013 de stabilire a 
normelor de securitate de bază privind 
protecția împotriva pericolelor prezentate 
de expunerea la radiațiile ionizante și de 
abrogare a Directivelor 89/618/Euratom, 
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 
97/43/Euratom și 2003/122/Euratom 
(JO L 13, 17.1.2014, p. 1-73).

46 Directiva 2013/59/Euratom a Consiliului 
din 5 decembrie 2013 de stabilire a 
normelor de securitate de bază privind 
protecția împotriva pericolelor prezentate 
de expunerea la radiațiile ionizante și de 
abrogare a Directivelor 89/618/Euratom, 
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 
97/43/Euratom și 2003/122/Euratom 
(JO L 13, 17.1.2014, p. 1-73).

47 Directiva 2014/87/Euratom a Consiliului 
din 8 iulie 2014 de modificare a 
Directivei 2009/71/Euratom de instituire a 
unui cadru comunitar pentru securitatea 
nucleară a instalațiilor nucleare (JO L 219, 
25.7.2014, p. 42-52).

47 Directiva 2014/87/Euratom a Consiliului 
din 8 iulie 2014 de modificare a 
Directivei 2009/71/Euratom de instituire a 
unui cadru comunitar pentru securitatea 
nucleară a instalațiilor nucleare (JO L 219, 
25.7.2014, p. 42-52).

48 Directiva 2013/51/Euratom a Consiliului 
din 22 octombrie 2013 de stabilire a unor 
cerințe de protecție a sănătății populației în 
ceea ce privește substanțele radioactive din 
apa destinată consumului uman (JO L 296, 
7.11.2013, p. 12-21).

48 Directiva 2013/51/Euratom a Consiliului 
din 22 octombrie 2013 de stabilire a unor 
cerințe de protecție a sănătății populației în 
ceea ce privește substanțele radioactive din 
apa destinată consumului uman (JO L 296, 
7.11.2013, p. 12-21).
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49 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 
21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună 
și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, 
p. 7-50).

49 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 
21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună 
și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, 
p. 7-50).

50 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice (JO L 20, 26.1.2010, 
p. 7-25).

50 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice (JO L 20, 26.1.2010, 
p. 7-25).

51 Regulamentul (CE) nr. 338/97 al 
Consiliului din 9 decembrie 1996 privind 
protecția speciilor faunei și florei sălbatice 
prin controlul comerțului cu acestea 
(JO L 61, 3.3.1997, p. 1).

51 Regulamentul (CE) nr. 338/97 al 
Consiliului din 9 decembrie 1996 privind 
protecția speciilor faunei și florei sălbatice 
prin controlul comerțului cu acestea 
(JO L 61, 3.3.1997, p. 1).

52 Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 20 octombrie 2010 de stabilire a 
obligațiilor care revin operatorilor care 
introduc pe piață lemn și produse din lemn 
(JO L 295, 12.11.2010, p. 23-34).

52 Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 20 octombrie 2010 de stabilire a 
obligațiilor care revin operatorilor care 
introduc pe piață lemn și produse din lemn 
(JO L 295, 12.11.2010, p. 23-34).

53 Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 22 octombrie 2014 privind prevenirea 
și gestionarea introducerii și răspândirii 
speciilor alogene invazive (JO L 317, 
4.11.2014, p. 35).

53 Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 22 octombrie 2014 privind prevenirea 
și gestionarea introducerii și răspândirii 
speciilor alogene invazive (JO L 317, 
4.11.2014, p. 35).

54 Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 septembrie 2009 privind substanțele 
care diminuează stratul de ozon (JO L 286, 
31.10.2009, p. 1-30).

54 Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 septembrie 2009 privind substanțele 
care diminuează stratul de ozon (JO L 286, 
31.10.2009, p. 1-30).

55 Regulamentul (UE) nr. 517/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 aprilie 2014 privind gazele 
fluorurate cu efect de seră și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 842/2006 (JO L 
150, 20.5.2014, p. 195-230).

55 Regulamentul (UE) nr. 517/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 aprilie 2014 privind gazele 
fluorurate cu efect de seră și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 842/2006 (JO L 
150, 20.5.2014, p. 195-230).
55a Directiva (UE) xxx/xxx din ... a 
Parlamentului European și a Consiliului 
privind diligența necesară în materie de 
durabilitate a întreprinderilor și de 
modificare a Directivei (UE) 2019/1937 
(JO L ..., ..., p. ...).
55b Directiva (UE) xxx/xxx din ... a 
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Parlamentului European și a Consiliului 
de modificare a Directivei 2013/34/UE, a 
Directivei 2004/109/CE, a Directivei 
2006/43/CE și a Regulamentului (UE) nr. 
537/2014 în ceea ce privește informațiile 
privind sustenabilitatea care trebuie 
raportate de întreprinderi (JO L ..., ..., p. 
...).
55c Decizia-cadru 2008/841/JAI a 
Consiliului din 24 octombrie 2008 privind 
lupta împotriva crimei organizate (JO L 
300, 11.11.2008, p. 42). 

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3 a (nou)
Ecocid

Statele membre introduc în dreptul lor 
național infracțiunea de ecocid, care este 
considerată infracțiune penală gravă în 
sensul prezentei directive și este definită 
ca fiind un act ilegal sau necugetat 
săvârșit știind că există o probabilitate 
mare de a provoca mediului daune grave 
și de amploare sau pe termen lung.

Amendamentul 31

Propunere de directivă
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4 Articolul 4

Instigarea, complicitatea și tentativa Instigarea, complicitatea și tentativa

1. Statele membre se asigură că 
instigarea și complicitatea la săvârșirea 
oricăreia dintre infracțiunile menționate la 
articolul 3 alineatul (1) se sancționează ca 

1. Statele membre se asigură că 
instigarea și complicitatea la săvârșirea 
oricăreia dintre infracțiunile menționate la 
articolul 3 alineatele (-1), (-1a) și (1) sau 
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infracțiuni. la articolul 3a se sancționează ca 
infracțiuni.

2. Statele membre iau măsurile 
necesare pentru a se asigura că tentativa de 
a comite oricare dintre infracțiunile 
menționate la articolul 3 alineatul (1) 
literele (a), (b), (c), (d), (e), (f), (h), (i), (j), 
(k), (m), (n), litera (p) punctul (ii), literele 
(q) și (r) atunci când este săvârșită cu 
intenție se sancționează ca infracțiune.

2. Statele membre iau măsurile 
necesare pentru a se asigura că tentativa de 
a comite oricare dintre infracțiunile 
menționate la articolul 3 alineatul (1) și la 
articolul 3a, atunci când este săvârșită cu 
intenție, se sancționează ca infracțiune.

Amendamentul 32

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre iau măsurile 
necesare pentru a asigura aplicabilitatea 
unor sancțiuni penale eficace, 
proporționale și disuasive pentru 
infracțiunile menționate la articolele 3 și 4.

1. Statele membre iau măsurile 
necesare pentru a asigura aplicabilitatea 
unor sancțiuni penale eficace, 
proporționale și disuasive pentru 
infracțiunile menționate la articolele 3, 3a 
și 4.

Amendamentul 33

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre iau măsurile 
necesare pentru a se asigura că infracțiunile 
menționate la articolul 3 sunt sancționate 
cu o pedeapsă maximă cu închisoarea cu 
durata de cel puțin zece ani în cazul în care 
provoacă sau este probabil să provoace 
decesul sau vătămarea gravă a unei 
persoane.

2. Statele membre iau măsurile 
necesare pentru ca infracțiunile menționate 
la articolul 3 și articolul 3a să fie 
sancționate cu o pedeapsă maximă cu 
închisoarea de cel puțin zece ani în cazul în 
care provoacă sau este probabil să 
provoace decesul sau vătămarea gravă a 
oricărei persoane sau grup de persoane 
sau alte încălcări grave ale drepturilor 
omului.

Amendamentul 34
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Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Statele membre iau măsurile 
necesare pentru a se asigura că persoanele 
fizice care au comis infracțiunile 
menționate la articolele 3 și 4 pot face 
obiectul unor sancțiuni sau măsuri 
suplimentare care includ:

5. Statele membre iau măsurile 
necesare pentru a se asigura că persoanele 
fizice care au comis infracțiunile 
menționate la articolele 3, 3a și 4 pot face 
obiectul unor sancțiuni sau măsuri 
suplimentare care includ:

(a) obligația de a reface mediul într-o 
anumită perioadă de timp;

(a) obligația de a reface mediul într-o 
anumită perioadă de timp;

(b) amenzi; (b) amenzi care trebuie să fie 
proporționale cu prejudiciul cauzat de 
infracțiune;

(c) excluderi temporare sau 
permanente de la accesul la fonduri 
publice, inclusiv la proceduri de achiziții 
publice, granturi și concesiuni;

(c) excluderi temporare sau 
permanente de la accesul la fonduri 
publice, inclusiv la proceduri de achiziții 
publice, granturi, concesiuni și licențe;

(d) interdicția de a conduce unități de 
tipul celor utilizate pentru săvârșirea 
infracțiunii;

(d) interdicția de a conduce unități de 
tipul celor utilizate pentru săvârșirea 
infracțiunii;

(e) retragerea permiselor și a 
autorizațiilor de desfășurare a activităților 
care au condus la săvârșirea infracțiunii;

(e) retragerea permiselor și a 
autorizațiilor de desfășurare a activităților 
care au condus la săvârșirea infracțiunii;

(ea) interzicerea desfășurării 
activităților care au dus la săvârșirea 
infracțiunii;

(f) interdicții temporare de a candida 
pentru funcții alese sau publice;

(f) interdicții temporare de a candida 
pentru funcții alese sau publice;

(g) publicarea la nivel național sau la 
nivelul Uniunii a hotărârii judecătorești 
referitoare la condamnare sau la orice 
sancțiuni sau măsuri aplicate.

(g) publicarea la nivel național sau la 
nivelul Uniunii a hotărârii judecătorești 
referitoare la condamnare sau la orice 
sancțiuni sau măsuri aplicate.

Amendamentul 35

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

asemenea, că o persoană juridică poate fi 
considerată răspunzătoare în cazul în care 
faptul că o persoană menționată la 
alineatul (1) nu și-a îndeplinit sarcina de 
supraveghere sau control a lanțului de 
aprovizionare a făcut posibilă comiterea 
unei infracțiuni menționate la articolele 3, 
3a și 4, în beneficiul persoanei juridice 
respective, de o persoană sub autoritatea 
sa.

Amendamentul 36

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Răspunderea unei persoane juridice 
în temeiul alineatelor (1) și (2) nu exclude 
procedurile penale împotriva persoanelor 
fizice care sunt implicate în infracțiunile 
menționate la articolele 3 și 4 în calitate de 
autori, instigatori sau complici.

3. Răspunderea unei persoane juridice 
în temeiul alineatelor (1) și (2) nu exclude 
procedurile penale împotriva persoanelor 
fizice care sunt implicate în infracțiunile 
menționate la articolele 3, 3a și 4 în calitate 
de autori, instigatori sau complici.

Amendamentul 37

Propunere de directivă
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7 Articolul 7

Sancțiuni aplicabile persoanelor juridice Sancțiuni aplicabile persoanelor juridice

1. Statele membre iau măsurile 
necesare pentru a se asigura că o persoană 
juridică, considerată răspunzătoare în 
temeiul articolului 6 alineatul (1), este 
pasibilă de sancțiuni eficace, proporționale 
și disuasive.

1. Statele membre iau măsurile 
necesare pentru a se asigura că o persoană 
juridică, considerată răspunzătoare în 
temeiul articolului 6 alineatul (1), este 
pasibilă de sancțiuni eficace, proporționale 
și disuasive.

2. Statele membre iau măsurile 
necesare pentru a se asigura că sancțiunile 
sau măsurile aplicabile persoanelor juridice 
răspunzătoare în temeiul articolului 6 
alineatul (1) pentru infracțiunile 

2. Statele membre iau măsurile 
necesare pentru a se asigura că sancțiunile 
sau măsurile aplicabile persoanelor juridice 
răspunzătoare în temeiul articolului 6 
alineatul (1) pentru infracțiunile 
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menționate la articolele 3 și 4 includ: menționate la articolele 3 și 4 includ:

(a) amenzi penale sau de altă natură; (a) amenzi penale sau de altă natură;

(b) obligația de a reface mediul într-o 
anumită perioadă de timp;

(b) obligația de a reface mediul într-o 
anumită perioadă de timp și de a plăti 
despăgubiri pentru daunele cauzate;

(c) excluderea de la dreptul de a 
beneficia de prestații sau ajutoare de stat;

(c) excluderea de la dreptul de a 
beneficia de prestații sau ajutoare de stat;

(d) excluderea temporară de la accesul 
la fonduri publice, inclusiv la proceduri de 
achiziții publice, granturi și concesiuni;

(d) excluderea temporară de la accesul 
la fonduri publice, inclusiv la proceduri de 
achiziții publice, granturi, concesiuni și 
licențe;

(e) interdicția temporară sau 
permanentă de a desfășura activități 
comerciale;

(e) interdicția temporară sau 
permanentă de a desfășura activități 
comerciale;

(f) retragerea permiselor și a 
autorizațiilor de desfășurare a activităților 
care au condus la săvârșirea infracțiunii;

(f) retragerea permiselor și a 
autorizațiilor de desfășurare a activităților 
care au condus la săvârșirea infracțiunii;

(g) plasarea sub supraveghere 
judiciară;

(g) plasarea sub supraveghere 
judiciară;

(h) lichidarea judiciară; (h) lichidarea judiciară;

(i) închiderea temporară sau 
permanentă a unităților care au servit la 
săvârșirea infracțiunii;

(i) închiderea temporară sau 
permanentă a unităților care au servit la 
săvârșirea infracțiunii;

(j) obligația întreprinderilor de a 
institui sisteme de diligență necesară pentru 
a îmbunătăți respectarea standardelor de 
mediu;

(j) obligația întreprinderilor de a 
institui sisteme de diligență necesară pentru 
a îmbunătăți respectarea standardelor de 
mediu și în domeniul drepturilor omului, 
dar și a obligațiilor aferente;

(k) publicarea hotărârii judecătorești 
referitoare la condamnare sau la orice 
sancțiuni sau măsuri aplicate.

(k) publicarea hotărârii judecătorești 
referitoare la condamnare sau la orice 
sancțiuni sau măsuri aplicate;
(ka) servicii comunitare în favoarea 
mediului;
(kb) contribuții financiare la 
organizațiile de mediu sau de apărare a 
drepturilor omului, în special în țările în 
curs de dezvoltare;
(kc) adresarea de scuze victimelor 
afectate și formularea de cereri de iertare 
din partea acestora;
(kd) atribuirea de acțiuni sau de capital 
social victimelor din țările în curs de 
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dezvoltare.
3. Statele membre iau măsurile 
necesare pentru a se asigura că o persoană 
juridică considerată răspunzătoare în 
temeiul articolului 6 alineatul (2) este 
pasibilă de aplicarea unor sancțiuni sau 
măsuri eficace, proporționale și disuasive.

3. Statele membre iau măsurile 
necesare pentru a se asigura că o persoană 
juridică considerată răspunzătoare în 
temeiul articolului 6 alineatul (2) este 
pasibilă de aplicarea unor sancțiuni sau 
măsuri eficace, proporționale și disuasive.

4. Statele membre iau măsurile 
necesare pentru a se asigura că infracțiunile 
menționate la articolul 3 alineatul (1) 
literele (a)-(j), (n), (q), (r) se sancționează 
cu amenzi a căror limită maximă nu este 
mai mică de 5 % din cifra de afaceri 
globală totală a persoanei juridice 
[/întreprinderii] în exercițiul financiar care 
precedă decizia de aplicare a amenzilor.

4. Statele membre iau măsurile 
necesare pentru ca infracțiunile menționate 
la articolul 3 alineatele (-1), (-1a) și (1) să 
fie sancționate cu amenzi a căror limită 
maximă să nu fie mai mică de 15 % din 
cifra de afaceri globală totală a persoanei 
juridice [/întreprinderii] în exercițiul 
financiar care precedă decizia de aplicare a 
amenzilor.

5. Statele membre iau măsurile 
necesare pentru a se asigura că 
infracțiunile menționate la articolul 3 
alineatul (1) literele (k), (l), (m), (o), (p) se 
sancționează cu amenzi a căror limită 
maximă nu este mai mică de 3 % din cifra 
de afaceri globală totală a persoanei 
juridice [/întreprinderii] în exercițiul 
financiar care precedă decizia de aplicare 
a amenzilor.
6. Statele membre iau măsuri pentru a 
se asigura că profiturile ilegale generate de 
infracțiune și cifra de afaceri anuală a 
persoanei juridice sunt luate în considerare 
atunci când se ia o decizie cu privire la 
nivelul adecvat al amenzii în temeiul 
alineatului (1).

6. Statele membre iau măsuri pentru a 
se asigura că profiturile ilegale generate de 
infracțiune și cifra de afaceri anuală a 
persoanei juridice sunt luate în considerare 
atunci când se ia o decizie cu privire la 
nivelul adecvat al amenzii în temeiul 
alineatului (1).

6a. Statele membre iau măsurile 
necesare pentru ca infracțiunile 
menționate la articolul 3a să fie pedepsite 
cu amenzi, plătite de persoana juridică 
care comite infracțiunile de mediu, al 
căror prag minim să fie cuprins între 15% 
și 30 % din cifra de afaceri mondială 
totală a persoanei juridice în exercițiul 
financiar care precedă decizia, iar 
valoarea maximă să fie suma totală 
necesară pentru repararea daunelor 
aduse mediului și pentru plata de 
despăgubiri și daune persoanelor fizice și 
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juridice afectate.

Amendamentul 38

Propunere de directivă
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8 Articolul 8

Circumstanțe agravante Circumstanțe agravante

În măsura în care următoarele circumstanțe 
nu fac deja parte din elementele 
constitutive ale infracțiunilor menționate la 
articolul 3, statele membre iau măsurile 
necesare pentru a se asigura că, în ceea ce 
privește infracțiunile relevante menționate 
la articolele 3 și 4, următoarele 
circumstanțe pot fi considerate 
circumstanțe agravante:

În măsura în care următoarele circumstanțe 
nu fac deja parte din elementele 
constitutive ale infracțiunilor menționate la 
articolul 3, statele membre iau măsurile 
necesare pentru a se asigura că, în ceea ce 
privește infracțiunile relevante menționate 
la articolele 3 și 4, următoarele 
circumstanțe pot fi considerate 
circumstanțe agravante:

(a) infracțiunea a provocat decesul sau 
vătămarea gravă a(l) unei persoane;

(a) infracțiunea a provocat decesul sau 
vătămarea gravă a(l) unei persoane sau 
unui grup de persoane;

(aa) infracțiunea a cauzat efecte grave 
asupra drepturilor omului ale populației 
sau ale comunităților locale dintr-o țară 
în curs de dezvoltare în care s-a produs 
dauna adusă mediului sau pierderea 
economică substanțială sau dauna 
substanțială adusă culturii și tradiției unei 
astfel de populații sau comunități locale;
(ab) infracțiunea afectează sau este pe 
cale să afecteze grupuri vulnerabile, 
precum copiii, tinerii, femeile, persoanele 
cu handicap, vârstnicii sau comunitățile 
indigene;
(ac) infracțiunea a cauzat sau va cauza 
prejudicii grave generațiilor viitoare;
(ad) infracțiunea a fost săvârșită 
abuzând de deficiențele existente în statul 
de drept și administrațiile țărilor în curs 
de dezvoltare și, în special, prin corupție, 
intimidare sau violență;
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(ae) infracțiunea a fost săvârșită cu 
încălcarea grosolană a sistemelor 
existente de diligență necesară sau cu 
nerespectarea deciziilor aferente ale 
autorităților competente;

(b) infracțiunea a provocat distrugeri 
sau daune semnificative ireversibile sau de 
lungă durată unui ecosistem;

(b) infracțiunea a provocat distrugeri 
sau daune semnificative ireversibile sau de 
lungă durată unui ecosistem;

(ba) infracțiunea a deteriorat o zonă 
protejată prin lege dintr-o țară terță;

(c) infracțiunea a fost săvârșită în 
cadrul unei organizații criminale în sensul 
Decizieicadru 2008/841/JAI a Consiliului; 
sau

(c) infracțiunea a fost săvârșită în 
cadrul unei organizații criminale în sensul 
Deciziei cadru 2008/841/JAI a Consiliului; 
sau

(d) infracțiunea a implicat utilizarea de 
documente false sau falsificate;

(d) infracțiunea a implicat utilizarea de 
documente false sau falsificate sau 
încălcarea gravă a Directivei (UE) 
xxx/xxx [Directiva privind informațiile 
despre sustenabilitate care trebuie 
raportate de întreprinderi];

(e) infracțiunea a fost săvârșită de un 
funcționar public în exercitarea atribuțiilor 
sale;

(e) infracțiunea a fost săvârșită de un 
funcționar public în exercitarea atribuțiilor 
sale;

(ea) autorul infracțiunii deține o 
funcție politică sau funcții publice 
importante;

(f) autorul infracțiunii a săvârșit 
încălcări anterioare similare ale legislației 
de mediu;

(f) autorul infracțiunii a săvârșit 
încălcări anterioare similare ale legislației 
de mediu;

(fa) infracțiunea a fost săvârșită în 
coroborare cu alte infracțiuni;

(g) infracțiunea a generat sau s-a 
preconizat că va genera beneficii financiare 
substanțiale sau a evitat cheltuieli 
substanțiale, direct sau indirect;

(g) infracțiunea a generat sau s-a 
preconizat că va genera beneficii financiare 
substanțiale sau a evitat cheltuieli 
substanțiale, direct sau indirect;

(h) fapta autorului infracțiunii 
angajează răspunderea pentru daunele 
aduse mediului, iar autorul infracțiunii nu 
își îndeplinește obligațiile de a aplica 
măsuri de remediere în temeiul 
articolului 6 din Directiva 2004/35/CE57;

(h) fapta autorului infracțiunii 
angajează răspunderea pentru daunele 
aduse mediului, iar autorul infracțiunii nu 
își îndeplinește obligațiile de a aplica 
măsuri de remediere în temeiul 
articolului 6 din Directiva 2004/35/CE57;

(i) autorul infracțiunii nu oferă 
asistență autorităților de anchetă și altor 
autorități de aplicare a legii atunci când 

(i) autorul infracțiunii nu oferă 
asistență autorităților de anchetă și altor 
autorități de aplicare a legii atunci când 
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acest lucru este impus de lege; acest lucru este impus de lege;

(j) autorul infracțiunii obstrucționează 
în mod activ ancheta, controalele vamale 
sau activitățile de anchetă sau intimidează 
sau intervine pe lângă martori sau 
reclamanți.

(j) autorul infracțiunii obstrucționează 
activ ancheta, controalele vamale sau 
activitățile de anchetă sau îi intimidează pe 
martori sau reclamanți sau intervine pe 
lângă ei;

(ja) infracțiunea a cauzat vătămări 
grave sau moartea unor activiști pentru 
drepturile omului sau apărare mediului, a 
unor jurnaliști, membri de ONG sau 
persoane care au raportat infracțiuni sau 
implică constrângerea sau atacarea unor 
astfel de persoane.

_________________ __________________
57 Directiva 2004/35/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
21 aprilie 2004 privind răspunderea pentru 
mediul înconjurător în legătură cu 
prevenirea și repararea daunelor aduse 
mediului, JO L 143, 30.4.2004, p. 56-75.

57 Directiva 2004/35/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
21 aprilie 2004 privind răspunderea pentru 
mediul înconjurător în legătură cu 
prevenirea și repararea daunelor aduse 
mediului, JO L 143, 30.4.2004, p. 56-75.

Amendamentul 39

Propunere de directivă
Articolul 9 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) autorul infracțiunii readuce natura 
la starea sa anterioară;

(a) autorul infracțiunii readuce natura 
la starea sa anterioară sau oferă 
despăgubiri echitabile victimelor;

Amendamentul 40

Propunere de directivă
Articolul 9 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) autorul infracțiunii își recunoaște 
vinovăția și plătește despăgubiri suficiente 
pentru a face față daunelor cauzate 
mediului și pentru a despăgubi în mod 
echitabil victimele;
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Justificare

Este important să se permită reducerea pedepsei în cazul în care autorul infracțiunii își 
recunoaște vinovăția pentru a reduce durata investigațiilor, costul procedurilor și pentru a 
încheia procesul cât mai curând posibil, făcându-se astfel în timp util dreptate victimelor și 
evitând alte suferințe. Reducerea sancțiunii ar trebui să fie condiționată de o despăgubire 
echitabilă a victimelor și a mediului.

Amendamentul 41

Propunere de directivă
Articolul 10 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă măsurile necesare 
pentru ca activele confiscate să fie 
integrate în fonduri sociale dedicate 
proiectelor de reabilitare ecologică în 
zonele și în comunitățile locale afectate, 
în special în țările în curs de dezvoltare.

Justificare

După cum unele state membre procedează deja cu bunurile confiscate pentru infracțiuni 
legate de droguri, profiturile și beneficiile rezultate din infracțiuni împotriva mediului pot fi 
folosite pentru reabilitarea zonelor naturale sau îmbunătățirea acțiunilor de urmărire penală 
a infracțiunilor împotriva mediului, prin crearea de fonduri sociale sau de mediu cu activele 
confiscate. În acest mod, în plus, se preconizează că societatea va lupta împotriva 
infracțiunilor împotriva mediului într-un mod mai direct și mai vizibil.

Amendamentul 42

Propunere de directivă
Articolul 10 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura returnarea fondurilor 
sau a activelor confiscate de la autorii 
infracțiunilor împotriva mediului către 
țările în curs de dezvoltare în care a fost 
săvârșită infracțiunea, asigurându-se 
totodată că acestea sunt utilizate în 
scopuri adecvate, cum ar fi repararea 
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daunelor aduse mediului, despăgubirea 
victimelor și a comunităților locale, 
îmbunătățirea condițiilor de viață ale 
populației afectate sau consolidarea 
sistemelor statului de drept din țara în 
curs de dezvoltare în cauză.

Justificare

Multe infracțiuni împotriva mediului comise în țările în curs de dezvoltare sunt legate de 
criminalitatea organizată și de spălarea de bani. Obiectivul 16.4 din Agenda 2030 prevede 
„stricta recuperare și restituire a activelor furate”. Prezenta directivă reprezintă o 
oportunitate pentru Uniune de a contribui la atingerea acestui obiectiv, permițând ca 
veniturile obținute din infracțiunile împotriva mediului comise în țările în curs de dezvoltare, 
dar urmărite penal și judecate în statele membre, să fie returnate acestor țări, asigurându-se 
totodată că sunt utilizate în scopuri adecvate.

Amendamentul 43

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre iau măsurile 
necesare pentru a prevedea un termen de 
prescripție care să permită anchetarea, 
urmărirea penală, judecarea și judecarea 
judiciară a infracțiunilor menționate la 
articolele 3 și 4 într-un termen suficient 
după săvârșirea acestor infracțiuni, astfel 
încât infracțiunile respective să poată fi 
abordate eficient.

1. Statele membre iau măsurile 
necesare pentru a prevedea un termen de 
prescripție care să permită anchetarea, 
urmărirea penală, judecarea și judecarea 
judiciară a infracțiunilor menționate la 
articolele 3, și 4 într-o perioadă de timp 
suficientă după săvârșirea acestor 
infracțiuni sau după data descoperirii 
daunei de mediu provocate sau a 
încălcării drepturilor omului, astfel încât 
infracțiunile respective să poată fi 
combătute cu succes, mai ales în cazurile 
în care infracțiunea de mediu depășește 
granițele unei țări, a fost comisă într-o 
țară în curs de dezvoltare sau implică 
elemente de crimă organizată. Pentru 
cercetarea, urmărirea penală, judecarea 
și condamnarea infracțiunilor prevăzute 
la articolul 3a nu există termen de 
prescripție.

Amendamentul 44
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Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Statele membre dau dispozițiile 
necesare pentru ca termenul de 
prescripție a infracțiunilor menționate la 
articolele 3 și 4 să nu înceapă să curgă 
decât după ce amploarea daunelor aduse 
mediului a fost corect măsurată prin 
mijloace științifice adecvate.

Amendamentul 45

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Prin derogare de la alineatul (2), 
statele membre pot stabili un termen de 
prescripție mai scurt de zece ani, dar de 
minimum patru ani, cu condiția să 
garanteze că termenul poate fi întrerupt 
sau suspendat în cazul unor acte 
specifice.

eliminat

Amendamentul 46

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Fiecare stat membru ia măsurile 
necesare pentru a-și stabili competența în 
privința infracțiunilor menționate la 
articolele 3 și 4, în următoarele cazuri:

1. Fiecare stat membru ia măsurile 
necesare pentru a-și stabili competența în 
privința infracțiunilor menționate la 
articolele 3, 3a și 4, în următoarele cazuri:

(a) infracțiunea a fost săvârșită, în 
totalitate sau parțial, pe teritoriul său;

(a) infracțiunea a fost săvârșită, în 
totalitate sau parțial, pe teritoriul său;

(b) infracțiunea a fost săvârșită la 
bordul unei nave sau al unei aeronave 
înmatriculate în statul membru sau care 
arborează pavilionul acestuia;

(b) infracțiunea a fost săvârșită la 
bordul unei nave sau al unei aeronave 
înmatriculate în statul membru sau care 
arborează pavilionul acestuia;

(c) dauna s-a produs pe teritoriul său; (c) dauna s-a produs pe teritoriul său;
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(d) autorul infracțiunii este 
resortisantul statului membru respectiv sau 
își are reședința obișnuită în acesta.

(d) autorul infracțiunii este resortisant 
al statului respectiv sau își are reședința 
obișnuită în acesta, indiferent dacă 
infracțiunea este săvârșită într-un stat 
membru sau într-o țară terță;

(da) infracțiunea a fost săvârșită în 
beneficiul unei persoane juridice având 
sediul pe teritoriul său;

Amendamentul 47

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Un stat membru informează 
Comisia atunci când decide să își extindă 
competența asupra infracțiunilor 
menționate la articolele 3 și 4, care au fost 
săvârșite în afara teritoriului său, în cazul 
în care:

2. Un stat membru ia măsurile 
necesare ca să își extindă competența 
asupra infracțiunilor menționate la 
articolele 3, 3a și 4, care au fost săvârșite 
în afara teritoriului său, în cazul în care:

(a) infracțiunea este săvârșită în 
beneficiul unei persoane juridice având 
sediul pe teritoriul său;

(a) infracțiunea este săvârșită în 
beneficiul unei persoane juridice având 
sediul pe teritoriul său;

(b) infracțiunea este săvârșită împotriva 
unuia dintre resortisanții săi sau a unei 
persoane care își are reședința obișnuită în 
acesta;

(b) infracțiunea este săvârșită împotriva 
unuia dintre resortisanții săi sau a unei 
persoane care își are reședința obișnuită în 
acesta;

(c) infracțiunea a creat un risc grav 
pentru mediul de pe teritoriul său.

(c) infracțiunea a creat un risc grav 
pentru mediu sau pentru biodiversitate pe 
teritoriul său.

În cazul în care o infracțiune menționată la 
articolele 3 și 4 intră în competența mai 
multor state membre, statele membre 
respective cooperează pentru a stabili statul 
membru care desfășoară procedurile 
penale. Atunci când este cazul și în 
conformitate cu articolul 12 din Decizia-
cadru 2009/948/JAI59 a Consiliului, 
chestiunea este transmisă către Eurojust.

În cazul în care o infracțiune menționată la 
articolele 3 și 4 intră în competența mai 
multor state membre, statele membre 
respective cooperează pentru a stabili statul 
membru care desfășoară procedurile 
penale. Atunci când este cazul și în 
conformitate cu articolul 12 din Decizia-
cadru 2009/948/JAI59 a Consiliului, 
chestiunea este transmisă către Eurojust.

_________________ __________________
59 Decizia-cadru 2009/948/JAI a 
Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind 
prevenirea și soluționarea conflictelor 

59 Decizia-cadru 2009/948/JAI a 
Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind 
prevenirea și soluționarea conflictelor 
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referitoare la exercitarea competenței în 
cadrul procedurilor penale (JO L 328, 
15.12.2009, p. 42).

referitoare la exercitarea competenței în 
cadrul procedurilor penale (JO L 328, 
15.12.2009, p. 42).

Amendamentul 48

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul  3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3b. Pentru a evita externalizarea 
daunelor aduse mediului, statele membre 
introduc pentru instanțele lor competența 
universală de a urmări penal și a judeca o 
infracțiune de tipul celor menționate la 
articolul 3a care nu a fost comisă pe 
teritoriul lor, a fost comisă de un 
resortisant străin împotriva unei victime 
dintr-o țară terță și fără ca mediul natural 
din statul respectiv să fi fost afectat.

Justificare

Infracțiunile de mediu au foarte frecvent un caracter transfrontalier. Pentru a evita 
externalizarea daunelor de mediu ar trebui să fie posibil ca o persoană fizică sau juridică să 
poată fi urmărită penal pentru infracțiuni comise într-o țară terță, mai ales în caz de ecocid.

Amendamentul 49

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre iau măsurile 
necesare pentru a se asigura că protecția 
acordată în temeiul Directivei 
(UE) 2019/1937 este aplicabilă persoanelor 
care raportează infracțiunile menționate la 
articolele 3 și 4 din prezenta directivă.

1. Statele membre iau măsurile 
necesare pentru ca de protecția acordată în 
temeiul articolului 4 din Directiva 
(UE) 2019/1937 să poată beneficia 
persoanele fizice și juridice care raportează 
infracțiuni de tipul celor menționate la 
articolele 3 și 4 din prezenta directivă.

Amendamentul 50

Propunere de directivă



AD\1268180RO.docx 53/63 PE731.806v02-00

RO

Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre iau măsurile 
necesare pentru a se asigura că persoanele 
care raportează infracțiunile menționate la 
articolele 3 și 4 din prezenta directivă și 
care furnizează dovezi sau cooperează în 
alt mod la anchetarea, urmărirea penală sau 
judecarea unor astfel de infracțiuni 
beneficiază de sprijinul și asistența 
necesare în contextul procedurilor penale.

2. Statele membre iau măsurile 
necesare pentru a se asigura că persoanele 
fizice și juridice care raportează 
infracțiunile menționate la articolele 3 și 4 
din prezenta directivă și care furnizează 
dovezi sau cooperează în alt mod la 
anchetarea, urmărirea penală sau judecarea 
unor astfel de infracțiuni beneficiază de 
sprijinul și asistența necesare în contextul 
procedurilor penale.

Justificare

Atât persoanele fizice, cât și cele juridice ar trebui să fie protejate atunci când raportează 
infracțiuni împotriva mediului sau contribuie la anchetă. Organizațiile societății civile (OSC), 
care se află adesea în avangarda detectării infracțiunilor împotriva mediului trebuie astfel 
protejate.

Amendamentul 51

Propunere de directivă
Articolul 14 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că, în 
conformitate cu sistemul lor juridic intern, 
membrii publicului interesat au drepturi 
corespunzătoare de a participa la 
procedurile privind infracțiunile 
menționate la articolele 3 și 4, de exemplu 
în calitate de parte civilă.

Statele membre se asigură că, în 
conformitate cu sistemul lor juridic intern, 
membrii publicului interesat au drepturi 
corespunzătoare de a participa la 
procedurile privind infracțiunile 
menționate la articolele 3 și 4, de exemplu 
în calitate de parte civilă sau ca inițiatori 
ai procedurii penale.

Amendamentul 52

Propunere de directivă
Articolul 14 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că următoarele 
informații sunt considerate a fi de interes 
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public și sunt puse la dispoziția publicului 
vizat:
(a) orice hotărâre finală pronunțată 
într-un proces; 
(b) informații care să îi permită 
publicului vizat să ia cunoștință de stadiul 
procedurii, cu excepția cazurilor 
excepționale în care desfășurarea 
corespunzătoare a cauzei ar putea fi 
afectată în mod negativ de această 
comunicare de informații.

Justificare

Ar trebui ca publicului larg să i se acorde un nivel minim de drepturi în calitatea sa de 
reprezentant al naturii în calitate de victimă a unei infracțiuni împotriva mediului.

Amendamentul 53

Propunere de directivă
Articolul 15 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau măsurile 
corespunzătoare, cum ar fi campanii de 
informare și de sensibilizare și programe 
de cercetare și educare, pentru a reduce 
infracțiunile împotriva mediului în general, 
pentru a sensibiliza publicul și pentru a 
reduce riscul ca populația să devină 
victimă a unei infracțiuni împotriva 
mediului. După caz, statele membre 
acționează în cooperare cu părțile 
interesate relevante.

Statele membre 
iau măsurile corespunzătoare, cum ar fi 
îmbunătățirea instrumentelor cu caracter 
preventiv de aplicare a legii, campanii de 
informare și de sensibilizare și programe 
de cercetare și educare, pentru a reduce 
infracțiunile împotriva mediului în general, 
pentru a sensibiliza publicul și pentru a 
reduce riscul ca populația să devină 
victimă a unei infracțiuni împotriva 
mediului. După caz, statele membre 
acționează în cooperare cu părțile 
interesate relevante.

Amendamentul 54

Propunere de directivă
Articolul 15 – paragraful 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre asigură, de asemenea, 
introducerea și respectarea efectivă a 
obligațiilor interne și europene de 
diligență necesară în domeniul mediului 
în lanțurile de aprovizionare ale 
persoanelor fizice și juridice care își 
desfășoară activitatea în țări în curs de 
dezvoltare, așa cum se prevede în 
Directiva (UE) xxx/xxx [Directiva privind 
diligența necesară a întreprinderilor].

Amendamentul 55

Propunere de directivă
Articolul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15a
Sistemele de inspecție administrativă și 
utilizarea noilor tehnologii, ca 
tehnologiile de observare a Pământului, 
sunt consolidate pentru a preveni și 
detecta infracțiunile împotriva mediului, 
în special cele comise în țări în curs de 
dezvoltare.

Amendamentul 56

Propunere de directivă
Articolul 16 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că autoritățile 
naționale care depistează, anchetează, 
urmăresc penal sau judecă infracțiunile 
împotriva mediului dispun de personal 
calificat suficient și de suficiente resurse 
financiare, tehnice și tehnologice necesare 
pentru îndeplinirea cu eficacitate a 
funcțiilor lor legate de punerea în aplicare a 
prezentei directive.

Statele membre se asigură că autoritățile 
naționale care previn, depistează, 
anchetează, urmăresc penal sau judecă 
infracțiunile împotriva mediului dispun de 
personal calificat suficient și de suficiente 
resurse financiare, tehnice și tehnologice 
necesare pentru îndeplinirea cu eficacitate 
a funcțiilor lor legate de punerea în aplicare 
a prezentei directive.
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Amendamentul 57

Propunere de directivă
Articolul 17 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere independenței 
judiciare și diferențelor organizatorice ale 
sistemelor judiciare din Uniune, statele 
membre solicită entităților responsabile de 
formarea judecătorilor, a procurorilor, a 
poliției, a personalului judiciar și a 
personalului autorităților competente 
implicat în proceduri și anchete penale să 
asigure, la intervale regulate, formarea 
specializată cu privire la obiectivele 
prezentei directive și adecvată funcțiilor 
personalului și autorităților implicate.

Fără a aduce atingere independenței 
judiciare și diferențelor organizatorice ale 
sistemelor judiciare din Uniune, statele 
membre solicită entităților responsabile de 
formarea judecătorilor, a procurorilor, a 
poliției, a personalului judiciar și a 
personalului autorităților competente 
implicat în proceduri și anchete penale, 
inclusiv experți de mediu, să asigure, la 
intervale regulate, formarea specializată, 
îndeosebi în cazurile de infracțiuni de 
mediu comise în cadrul unor organizații 
criminale, în legătură cu obiectivele 
prezentei directive și adaptată funcțiilor 
personalului și autorităților implicate. Se 
acordă o atenție deosebită cursurilor de 
instruire specializate în cercetarea și 
urmărirea penală a infracțiunilor 
transnaționale împotriva mediului.

Amendamentul 58

Propunere de directivă
Articolul 18 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că sunt disponibile, de 
asemenea, pentru anchetarea sau urmărirea 
penală a infracțiunilor menționate la 
articolele 3 și 4, instrumente eficace de 
anchetă, cum ar fi cele utilizate în cazurile 
privind criminalitatea organizată sau în alte 
cazuri privind infracțiuni grave.

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că sunt instrumentele 
eficace de anchetă, ca cele utilizate în 
cazurile de criminalitate organizată, 
infracțiuni financiare, cibernetice sau alte 
infracțiuni grave, sunt disponibile și pentru 
anchetarea sau urmărirea penală a 
infracțiunilor menționate la articolele 3 și 
4.
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Amendamentul 59

Propunere de directivă
Articolul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19a
Cooperarea între statele membre, cu 

organele, oficiile și agențiile Uniunii și cu 
țările în curs de dezvoltare

1. Statele membre asigură 
coordonarea și cooperarea 
transfrontalieră efectivă cu alte state 
membre și cu Uniunea, inclusiv cu 
organismele, oficiile și agențiile sale 
specializate, ca Agenția Uniunii Europene 
pentru Cooperare în Materie de Justiție 
Penală (Eurojust), Agenția Uniunii 
Europene pentru Cooperare în Materie de 
Aplicare a Legii (Europol), Parchetul 
European, Agenția Uniunii Europene 
pentru Formare în Materie de Aplicare a 
Legii (CEPOL) și Agenția pentru Drepturi 
Fundamentale a Uniunii Europene.
2. Statele membre intensifică 
cooperarea judiciară internațională și, în 
special, cooperarea cu țările în curs de 
dezvoltare pentru a le întări statul de drept 
și sistemele de guvernanță așa încât să 
pună în funcțiune mecanisme eficace de 
prevenire și combatere a infracțiunilor 
împotriva mediului. 
3. Comisia își intensifică eforturile 
de îmbunătățire a cooperării 
internaționale și pentru dezvoltare și de 
sprijinire a țărilor în curs de dezvoltare 
prin măsuri eficiente de îmbunătățire a 
consolidării capacităților, în special prin 
instituirea de programe de asistență 
tehnică, pentru a le permite să își 
îmbunătățească sistemele administrative, 
judiciare și juridice în vederea prevenirii 
și combaterii mai eficiente a infracțiunilor 
împotriva mediului.



PE731.806v02-00 58/63 AD\1268180RO.docx

RO

Amendamentul 60

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) obiectivele și prioritățile politicii 
naționale în acest domeniu al infracțiunilor;

(a) obiectivele și prioritățile politicii 
naționale în acest domeniu al infracțiunilor, 
inclusiv prevenirea și combaterea 
criminalității transnaționale organizate în 
domeniul mediului, precum și a corupției 
și spălării banilor asociate cu asemenea 
infracțiuni atunci când afectează țările în 
curs de dezvoltare;

Amendamentul 61

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) rolurile și responsabilitățile tuturor 
autorităților competente implicate în 
combaterea acestui tip de infracțiune;

(b) rolurile și responsabilitățile tuturor 
autorităților competente implicate în 
combaterea acestui tip de infracțiune, 
precum și ale altor actori, cum ar fi 
societatea civilă și sectorul privat;

Amendamentul 62

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) modurile de coordonare și 
cooperare între autoritățile competente;

(c) modurile de coordonare și 
cooperare între autoritățile competente și 
cu alți actori ca, de pildă, societatea civilă;

Amendamentul 63

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) resursele necesare și modul în care 
va fi sprijinită specializarea profesioniștilor 
din domeniul asigurării respectării legii;

(e) resursele necesare și alocate și 
modul în care va fi sprijinită specializarea 
cadrelor din domeniul judiciar și modul în 
care vor fi integrate abordările 
multidisciplinare în programele de 
instruire;

Amendamentul 64

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) procedurile și mecanismele de 
monitorizare și evaluare periodică a 
rezultatelor obținute;

(f) procedurile și mecanismele de 
monitorizare și evaluare periodică a 
rezultatelor obținute, inclusiv baremele și 
indicatorii folosiți;

Amendamentul 65

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) acordarea de asistență și ocrotirea 
victimelor din țările în curs de dezvoltare, 
în special a celor aflate în situații 
vulnerabile, inclusiv a apărătorilor 
mediului;

Amendamentul 66

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Datele statistice menționate la 
alineatul (1) includ cel puțin următoarele 
elemente:

2. Datele statistice menționate la 
alineatul (1) includ cel puțin următoarele 
elemente:
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(a) numărul de cazuri de infracțiuni 
împotriva mediului raportate;

(a) numărul de cazuri de infracțiuni 
împotriva mediului raportate;

(b) numărul de cazuri de infracțiuni 
împotriva mediului anchetate;

(b) numărul de cazuri de infracțiuni 
împotriva mediului anchetate;

(c) durata medie a anchetelor penale 
privind infracțiunile împotriva mediului;

(c) durata medie a procedurilor 
judiciare de la începutul anchetelor penale 
privind infracțiunile împotriva mediului 
până la pronunțarea sentinței judiciare și 
executarea acesteia;

(d) numărul condamnărilor pentru 
infracțiuni împotriva mediului;

(d) numărul condamnărilor pentru 
infracțiuni împotriva mediului;

(e) numărul persoanelor fizice 
condamnate și sancționate pentru 
infracțiuni împotriva mediului;

(e) numărul persoanelor fizice 
condamnate și sancționate pentru 
infracțiuni împotriva mediului;

(f) numărul persoanelor juridice 
sancționate pentru infracțiuni împotriva 
mediului sau pentru infracțiuni echivalente;

(f) numărul persoanelor juridice 
sancționate pentru infracțiuni împotriva 
mediului sau pentru infracțiuni echivalente 
și dacă autorul infracțiunii a fost un grup 
infracțional organizat sau a activat în 
cadrul unui astfel de grup;

(g) numărul de acțiuni în justiție 
respinse privind infracțiuni împotriva 
mediului;

(g) numărul de acțiuni în justiție 
respinse privind infracțiuni împotriva 
mediului;

(h) tipurile și nivelurile sancțiunilor 
impuse pentru infracțiunile împotriva 
mediului, inclusiv pentru fiecare categorie 
de infracțiuni împotriva mediului, în 
conformitate cu articolul 3.

(h) tipurile și nivelurile sancțiunilor 
impuse pentru infracțiunile împotriva 
mediului, inclusiv pentru fiecare categorie 
de infracțiuni împotriva mediului, în 
conformitate cu articolul 3;
(ha) numărul de cazuri transnaționale 
de infracțiuni împotriva mediului defalcat 
pe țările în care a fost săvârșită 
infracțiunea de mediu;
(hb) cifre privind veniturile provenite 
din infracțiuni împotriva mediului puse 
sub sechestru provizoriu sau înghețate și 
în cele din urmă confiscate;
(hc) informații dacă infracțiunea 
împotriva mediului constituie o 
infracțiune principală pentru spălarea 
banilor;
(hd) numărul de victime, inclusiv 
grupuri de victime sau comunități locale, 
defalcat, printre altele, pe sex, vârstă, 
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etnie, țară de origine;
(he) tipul de impact asupra mediului și 
asupra oamenilor și comunităților locale.
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