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(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlig beskyttelse af 
miljøet og om erstatning af direktiv 2008/99/EF
(COM(2021)0851 – C9-0466/2021 – 2021/0422(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2021)0851),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 83, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C9-0466/2021),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A9-0000/2022),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. godkender sin erklæring, der er vedføjet denne beslutning; 

3. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 
eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

4. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) I henhold til artikel 3, stk. 3, i 
traktaten om Den Europæiske Union 
(TEU) og artikel 191 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) 
er Unionen forpligtet til at sikre et højt 
niveau for beskyttelse og forbedring af 

(1) I henhold til artikel 3, stk. 3, i 
traktaten om Den Europæiske Union 
(TEU) og artikel 191 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) 
er Unionen forpligtet til at sikre et højt 
niveau for beskyttelse og forbedring af 
miljøkvaliteten. Derfor bør miljøet i bred 
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miljøkvaliteten. forstand beskyttes. En sådan beskyttelse 
bør omfatte alle miljømedier såsom luft, 
vand, jord, vilde dyr og planter, herunder 
levesteder, samt tjenester, der leveres af 
naturressourcer.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Ifølge artikel 191, stk. 2, i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF) bygger Unionens 
miljøpolitik på forsigtighedsprincippet og 
princippet om forebyggende indsats, 
princippet om indgreb over for 
miljøskader fortrinsvis ved kilden og 
princippet om, at forureneren betaler.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Unionen er fortsat bekymret over 
stigningen i miljøkriminalitet og 
virkningerne heraf, som underminerer 
effektiviteten af Unionens miljølovgivning. 
Disse overtrædelser strækker sig desuden i 
stigende grad ud over grænserne for de 
medlemsstater, hvor lovovertrædelserne 
begås. Sådanne lovovertrædelser udgør en 
trussel mod miljøet og bør derfor imødegås 
på passende og effektiv måde.

(2) Unionen er fortsat bekymret over 
stigningen i miljøkriminalitet og 
virkningerne heraf, som underminerer 
effektiviteten af Unionens miljølovgivning. 
Disse overtrædelser strækker sig desuden i 
stigende grad ud over grænserne for de 
medlemsstater, hvor lovovertrædelserne 
begås, hvilket nødvendiggør et effektivt 
samarbejde på tværs af grænserne. 
Sådanne lovovertrædelser udgør en trussel 
mod miljøet og bør derfor imødegås på 
passende og effektiv måde.
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Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Effektiv efterforskning, 
retsforfølgning og domfældelse i 
forbindelse med miljøkriminalitet bør 
forbedres. Listen over miljøforbrydelser i 
direktiv 2008/99/EF bør revideres, og der 
bør tilføjes yderligere kategorier af 
overtrædelser baseret på de mest alvorlige 
overtrædelser af EU's miljølovgivning. 
Bestemmelserne om sanktioner bør styrkes 
for at øge deres afskrækkende virkning og 
forbedre den håndhævelseskæde, der har 
ansvaret for at afsløre, efterforske, 
retsforfølge og pådømme miljøkriminalitet.

(4) Effektiv afsløring, efterforskning, 
retsforfølgning og domfældelse i 
forbindelse med miljøkriminalitet bør 
forbedres. Listen over miljøforbrydelser i 
direktiv 2008/99/EF bør revideres, og der 
bør tilføjes yderligere kategorier af 
overtrædelser baseret på de mest alvorlige 
overtrædelser af EU's miljølovgivning. 
Bestemmelserne om sanktioner bør styrkes 
for at øge deres afskrækkende virkning og 
forbedre den håndhævelseskæde, der har 
ansvaret for at afsløre, efterforske, 
retsforfølge og pådømme miljøkriminalitet.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Adfærd bør også betragtes som 
ulovlig, når den udføres i henhold til en 
tilladelse fra en kompetent myndighed i en 
medlemsstat, hvis en sådan tilladelse er 
opnået på svigagtig vis eller ved 
korruption, afpresning eller tvang. 
Desuden bør operatører tage de nødvendige 
skridt til at overholde de gældende love og 
administrative bestemmelser om 
miljøbeskyttelse, når de udfører den 
pågældende aktivitet, herunder ved at 
overholde deres forpligtelser som fastsat i 
gældende EU-lovgivning og national 

(8) Adfærd bør også betragtes som 
ulovlig, når den udføres i henhold til en 
tilladelse fra en kompetent myndighed i en 
medlemsstat, hvis en sådan tilladelse er 
opnået på svigagtig vis eller ved 
korruption, afpresning, tvang eller ved 
enhver anden form for ulovlig adfærd. 
Desuden bør operatører tage de nødvendige 
skridt til at overholde de gældende love og 
administrative bestemmelser om 
miljøbeskyttelse, når de udfører den 
pågældende aktivitet, herunder ved at 
overholde deres forpligtelser som fastsat i 
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lovgivning, i forbindelse med procedurer 
for ændring eller ajourføring af 
eksisterende godkendelser.

gældende EU-lovgivning og national 
lovgivning, i forbindelse med procedurer 
for ændring eller ajourføring af 
eksisterende godkendelser.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Miljøet bør beskyttes i bred 
forstand, jf. artikel 3, stk. 3, i TEU og 
artikel 191 i TEUF, hvilket omfatter alle 
naturressourcer — luft, vand, jord, vilde 
dyr og planter, herunder levesteder — 
samt tjenester, der leveres af 
naturressourcer.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Fremskyndelsen af 
klimaændringerne, tab af biodiversitet og 
miljøforringelse kombineret med 
håndgribelige eksempler på deres 
ødelæggende virkninger har ført til 
anerkendelse af den grønne omstilling som 
det afgørende mål for vor tid og et 
spørgsmål om lighed mellem 
generationerne. Når EU-lovgivning, der er 
omfattet af dette direktiv, udvikler sig, bør 
dette direktiv derfor også omfatte enhver 
ajourført eller ændret EU-lovgivning, der 
er omfattet af anvendelsesområdet for 
lovovertrædelser som defineret i dette 

(10) Fremskyndelsen af 
klimaændringerne, tab af biodiversitet og 
miljøforringelse kombineret med 
håndgribelige eksempler på deres 
ødelæggende virkninger har ført til 
anerkendelse af den grønne omstilling som 
det afgørende mål for vor tid og et 
spørgsmål om lighed mellem 
generationerne. Når EU-lovgivning, der er 
omfattet af dette direktiv, udvikler sig, bør 
dette direktiv derfor også omfatte enhver 
ajourført eller ændret EU-lovgivning, der 
er omfattet af anvendelsesområdet for 
lovovertrædelser som defineret i dette 
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direktiv, når forpligtelserne i henhold til 
EU-retten indholdsmæssigt forbliver 
uændrede. Når nye retlige instrumenter 
forbyder ny adfærd, der er skadelig for 
miljøet, bør dette direktiv imidlertid 
ændres for at tilføje de nye alvorlige 
overtrædelser af EU's miljølovgivning til 
kategorierne af strafbare handlinger.

direktiv, når forpligtelserne i henhold til 
EU-retten indholdsmæssigt forbliver 
uændrede. Når nye retlige instrumenter 
forbyder ny adfærd, der er skadelig for 
miljøet, bør dette direktiv imidlertid 
revideres hurtigst muligt for at tilføje de 
nye alvorlige overtrædelser af EU's 
miljølovgivning til kategorierne af 
strafbare handlinger, således at der sker 
yderligere fremskridt i retning af en EU-
miljøstraffelov, som er nødvendig, 
eftersom miljøkriminalitet ofte har en 
grænseoverskridende dimension.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) De kvalitative og kvantitative 
tærskler, der anvendes til at definere 
miljølovovertrædelser, bør præciseres ved 
at opstille en ikkeudtømmende liste over 
omstændigheder, der bør tages i 
betragtning ved vurderingen af sådanne 
tærskler af myndigheder, der efterforsker, 
retsforfølger og pådømmer 
lovovertrædelser. Dette bør fremme en 
sammenhængende anvendelse af direktivet 
og en mere effektiv bekæmpelse af 
miljøkriminalitet samt skabe retssikkerhed. 
Sådanne tærskler eller anvendelsen af disse 
bør dog ikke gøre efterforskning, 
retsforfølgning eller domfældelse af 
straffelovsovertrædelser uforholdsmæssigt 
vanskelig.

(11) De kvalitative og kvantitative 
tærskler, der anvendes til at definere 
miljølovovertrædelser, bør præciseres ved 
at opstille en ikkeudtømmende liste over 
omstændigheder, der bør tages i 
betragtning, hvor det er relevant, ved 
vurderingen af sådanne tærskler af 
myndigheder, der afslører, efterforsker, 
retsforfølger og pådømmer 
lovovertrædelser. Dette bør fremme en 
sammenhængende anvendelse af direktivet 
og en mere effektiv bekæmpelse af 
miljøkriminalitet samt skabe retssikkerhed. 
Sådanne tærskler eller anvendelsen af disse 
bør dog ikke gøre afsløring, efterforskning, 
retsforfølgning eller domfældelse af 
straffelovsovertrædelser uforholdsmæssigt 
vanskelig.

Or. en
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Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Sanktionerne for 
lovovertrædelserne bør være effektive, 
have afskrækkende virkning og stå i et 
rimeligt forhold til overtrædelsen. Med 
henblik herpå bør der fastsættes 
minimumsniveauer for den maksimale 
fængselsstraf for fysiske personer. 
Accessoriske sanktioner anses ofte for at 
være mere effektive end finansielle 
sanktioner, navnlig for juridiske personer. 
Der bør derfor være mulighed for 
yderligere sanktioner eller foranstaltninger 
i straffesager. Disse bør omfatte 
forpligtelsen til at genoprette miljøet, 
udelukkelse fra adgang til offentlig 
finansiering, herunder udbudsprocedurer, 
tilskud og koncessioner og inddragelse af 
tilladelser og godkendelser. Dette berører 
ikke dommeres eller domstoles 
skønsbeføjelser i straffesager til at pålægge 
passende sanktioner i de enkelte sager.

(14) Sanktionerne for 
lovovertrædelserne bør være effektive, 
have afskrækkende virkning og stå i et 
rimeligt forhold til overtrædelsen. Med 
henblik herpå bør der fastsættes 
minimumsniveauer for den maksimale 
fængselsstraf for fysiske personer. 
Accessoriske sanktioner eller 
foranstaltninger anses ofte for at være 
mere effektive end finansielle sanktioner, 
navnlig for juridiske personer. Der bør 
derfor være mulighed for yderligere 
sanktioner eller foranstaltninger i 
straffesager. Disse bør omfatte 
forpligtelsen til at genoprette miljøet, 
udelukkelse fra adgang til offentlig 
finansiering, herunder udbudsprocedurer, 
tilskud og koncessioner og inddragelse af 
tilladelser og godkendelser. Dette berører 
ikke dommeres eller domstoles 
skønsbeføjelser i straffesager til at pålægge 
passende sanktioner i de enkelte sager.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Hvis national lovgivning indeholder 
bestemmelser herom, bør juridiske 
personer også holdes strafferetligt 
ansvarlige for miljøkriminalitet i henhold 
til dette direktiv. Medlemsstater, hvis 
nationale lovgivning ikke indeholder 
bestemmelser om juridiske personers 
strafferetlige ansvar, bør sikre, at deres 

(15) Hvis national lovgivning indeholder 
bestemmelser herom, bør juridiske 
personer også holdes strafferetligt 
ansvarlige for miljøkriminalitet i henhold 
til dette direktiv. Medlemsstater, hvis 
nationale lovgivning ikke indeholder 
bestemmelser om juridiske personers 
strafferetlige ansvar, bør sikre, at deres 
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administrative sanktionssystemer 
indeholder effektive, afskrækkende og 
forholdsmæssige sanktionstyper og -
niveauer som fastsat i dette direktiv med 
henblik på at nå dets mål. Juridiske 
personers finansielle situation bør tages i 
betragtning for at sikre, at den pålagte 
sanktion har afskrækkende virkning.

administrative sanktionssystemer 
indeholder effektive, afskrækkende og 
forholdsmæssige sanktionstyper og -
niveauer som fastsat i dette direktiv med 
henblik på at nå dets mål. Alvoren af 
juridiske personers adfærd og finansielle 
situation bør tages i betragtning for at 
sikre, at den pålagte sanktion står i rimeligt 
forhold til lovovertrædelsen og har 
afskrækkende virkning.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Det er vigtigt at gå hurtigt videre 
med indførelsen af solide EU-regler for 
omfattende due diligence. Det er 
nødvendigt at sikre, at virksomheder, der 
er aktive på det indre marked, bidrager til 
bæredygtig udvikling og omstillingen af 
økonomier og samfund til en bæredygtig 
model ved hjælp af påvisnings-, 
forebyggelses- og 
afbødningsforanstaltninger, der sætter en 
stopper for og minimerer risikoen for 
potentielle eller faktiske negative 
indvirkninger på menneskerettighederne 
eller miljøet, som knytter sig til 
virksomhedernes egne aktiviteter, 
datterselskaber og forsyningskæder. I den 
forbindelse bør spørgsmålet om ansvar 
håndteres korrekt, og der bør tages 
behørigt hensyn til den enkelte 
virksomheds bestræbelser, for så vidt som 
de er direkte forbundet med den 
pågældende skade, på at efterkomme 
eventuelle afhjælpende foranstaltninger, 
som er krævet af den, eventuelle 
investeringer, der er foretaget, og 
målrettet støtte, der er leveret, samt til 
eventuelt samarbejde med andre enheder 
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for at afhjælpe negative indvirkninger i 
dens forsyningskæder.

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) En yderligere tilnærmelse og 
effektivitet af de sanktionsniveauer, der 
pålægges i praksis, bør fremmes gennem 
fælles skærpende omstændigheder, der 
afspejler alvoren af den begåede 
forbrydelse. Hvis en person er blevet dræbt 
eller har fået alvorlig skade, og disse 
elementer ikke allerede er en del af 
lovovertrædelsen, kan de betragtes som 
skærpende omstændigheder. Når en 
miljøforbrydelse forårsager betydelig og 
uoprettelig eller langvarig skade på et helt 
økosystem, bør dette ligeledes være en 
skærpende omstændighed på grund af dens 
alvor, herunder i tilfælde, der kan 
sammenlignes med økocid. Da den 
ulovlige fortjeneste eller de udgifter, der 
kan genereres eller undgås som følge af 
miljøkriminalitet, er et vigtigt incitament 
for kriminelle, bør disse tages i betragtning 
ved fastsættelsen af det passende 
sanktionsniveau i det enkelte tilfælde.

(16) En yderligere tilnærmelse og 
effektivitet af de sanktionsniveauer, der 
pålægges i praksis, bør fremmes gennem 
fælles skærpende omstændigheder, der 
afspejler alvoren af den begåede 
forbrydelse. Hvis en person er blevet dræbt 
eller har fået alvorlig skade, og disse 
elementer ikke allerede er en del af 
lovovertrædelsen, kan de betragtes som 
skærpende omstændigheder. Når en 
miljøforbrydelse forårsager ødelæggelse af 
eller betydelig og uoprettelig eller 
langvarig skade på et helt økosystem, bør 
dette ligeledes være en skærpende 
omstændighed på grund af dens alvor, 
herunder i tilfælde, der kan sammenlignes 
med økocid som defineret af De Forenede 
Nationer, idet FN arbejder på en 
definition. Da den ulovlige fortjeneste eller 
de udgifter, der kan genereres eller undgås 
som følge af miljøkriminalitet, er et vigtigt 
incitament for kriminelle, bør disse tages i 
betragtning ved fastsættelsen af det 
passende sanktionsniveau i det enkelte 
tilfælde.

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Betragtning 17
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Hvis forbrydelserne er af 
vedvarende karakter, bør de bringes til 
ophør hurtigst muligt. Hvis 
lovovertræderne har opnået økonomisk 
gevinst, bør sådanne gevinster konfiskeres.

(17) Hvis forbrydelserne er af 
vedvarende karakter, bør de bringes til 
ophør hurtigst muligt. Hvis 
lovovertræderne har opnået økonomisk 
eller materiel gevinst, bør sådanne 
gevinster konfiskeres.

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Uanset fordelene ved dette direktiv 
med hensyn til at forbedre den retlige 
sammenhæng på EU-plan står Unionen 
stadig over for en lovgivningsmæssig 
fragmentering på dette område og 
manglende ensartethed i juridisk og 
praktisk henseende. Forskellene i 
gennemførelsen og anvendelsen af EU's 
regler om miljøkriminalitet og 
erstatningsansvar betyder, at der i 
øjeblikket ikke er lige vilkår for EU's 
industri, og at det indre markeds korrekte 
funktion derved hæmmes. Kommissionen 
bør derfor overveje at supplere dette 
direktiv med andre politikområder, som 
kan harmoniseres fuldt ud ved hjælp af en 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Betragtning 18 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18b) I tråd med forbedringen af den 
retlige sammenhæng på EU-plan og for at 
sikre retssikkerheden bør Kommissionen, 
hvis det er nødvendigt, foreslå at 
ajourføre listen over lovovertrædelser på 
miljøområdet og tilsvarende nye 
definitioner i dette direktiv regelmæssigt.

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Desuden bør de retlige og 
administrative myndigheder i 
medlemsstaterne råde over en række 
strafferetlige sanktioner og andre 
foranstaltninger til at imødegå forskellige 
former for kriminel adfærd på en 
skræddersyet og effektiv måde.

(22) Desuden bør de retlige og 
administrative myndigheder i 
medlemsstaterne råde over en række 
forebyggelsesmetoder, strafferetlige 
konsekvenser og sanktioner, konfiskation 
og andre foranstaltninger til at imødegå 
forskellige former for kriminel adfærd på 
en skræddersyet, hurtig og effektiv måde.

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Eftersom naturen ikke kan 
repræsentere sig selv som offer i 
straffesager, bør medlemmer af den 
berørte offentlighed som defineret i dette 
direktiv under hensyntagen til artikel 2. stk. 
5, og artikel 9. stk. 3, i 
Århuskonventionen26 have mulighed for at 

(26) Med henblik på en effektiv 
håndhævelse af miljølovgivningen bør 
medlemmer af den berørte offentlighed 
som defineret i dette direktiv under 
hensyntagen til artikel 2, stk. 5, og artikel 
9, stk. 3, i Århuskonventionen have 
mulighed for at handle ved hjælp af 
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handle på vegne af miljøet som et 
offentligt gode inden for rammerne af 
medlemsstaternes retlige rammer og med 
forbehold af de relevante procedureregler.

administrative eller retslige procedurer i 
forbindelse med lovovertrædelser, der 
strider imod bestemmelserne vedrørende 
miljøet som et offentligt gode, inden for 
rammerne af medlemsstaternes retlige 
rammer og med forbehold af de relevante 
procedureregler.

__________________ __________________
26 FN's Økonomiske Kommission for 
Europas (UNECE's) konvention om 
adgang til oplysninger, offentlig deltagelse 
i beslutningsprocesser samt adgang til 
klage og domstolsprøvelse på 
miljøområdet.

26 FN's Økonomiske Kommission for 
Europas (UNECE's) konvention om 
adgang til oplysninger, offentlig deltagelse 
i beslutningsprocesser samt adgang til 
klage og domstolsprøvelse på 
miljøområdet.

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26a) Omfattende og effektive 
forebyggelsesforanstaltninger og 
afskrækkende og forholdsmæssige 
strafferetlige sanktioner og konsekvenser 
er vigtige afskrækkelsesmidler mod 
miljøskade og miljøkriminalitet. I 
overensstemmelse med princippet om, at 
forureneren betaler, bør forureneren 
bære de fulde omkostninger ved den 
miljøskade, vedkommende har forårsaget. 
Desuden bør indtægterne fra målrettede 
bøder anvendes til at bidrage til 
omkostningerne til forebyggende 
foranstaltninger, specialiseret 
uddannelse, efterforskningsværktøjer og 
finansieringen af ressourcer til at afsløre, 
efterforske, retsforfølge eller træffe 
afgørelse i sager om miljøkriminalitet.

Or. en
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Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Betragtning 26 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26b) Som en forebyggende 
foranstaltning tilskyndes juridiske 
personer til at udpege en ansvarlig for 
overholdelse af miljøreglerne, som skal 
være ansvarlig for journalføring med 
henblik på at give administrative eller 
retslige myndigheder oplysninger, for 
eventuelle opsporingsprocedurer eller 
stævninger med henblik på at identificere 
lovovertrædere og ikkelovovertrædere. 
Udpegelsen af en ansvarlig for 
overholdelse af miljøreglerne betragtes 
som en formildende omstændighed, når 
juridiske personer drages til ansvar for 
lovovertrædelser, de har begået.

Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Mangel på ressourcer og 
håndhævelsesbeføjelser for nationale 
myndigheder, der afslører, efterforsker, 
retsforfølger eller pådømmer 
miljøkriminalitet, skaber hindringer for 
effektiv forebyggelse og sanktionering af 
miljøkriminalitet. Manglen på ressourcer 
kan navnlig forhindre myndighederne i at 
gribe ind overhovedet eller begrænse deres 
håndhævelsesforanstaltninger, hvilket gør 
det muligt for lovovertrædere at unddrage 
sig ansvar eller at få en straf, der ikke står i 
forhold til lovovertrædelsens grovhed. Der 
bør derfor fastsættes minimumskriterier for 
ressourcer og håndhævelsesbeføjelser.

(27) Mangel på ressourcer og 
håndhævelsesbeføjelser for nationale 
myndigheder og andre relevante 
myndigheder, der afslører, efterforsker, 
retsforfølger eller pådømmer 
miljøkriminalitet, skaber hindringer for 
effektiv forebyggelse og sanktionering af 
miljøkriminalitet. Manglen på ressourcer 
kan navnlig forhindre myndighederne i at 
gribe ind overhovedet eller begrænse deres 
håndhævelsesforanstaltninger, hvilket gør 
det muligt for lovovertrædere at unddrage 
sig ansvar eller at få en straf, der ikke står i 
forhold til lovovertrædelsens grovhed. Der 
bør derfor fastsættes minimumskriterier for 
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ressourcer og håndhævelsesbeføjelser.

Or. en

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) For at sikre et effektivt, integreret 
og sammenhængende håndhævelsessystem, 
der omfatter administrative, civilretlige og 
strafferetlige foranstaltninger, bør 
medlemsstaterne tilrettelægge internt 
samarbejde og kommunikation mellem alle 
aktører i den administrative og 
strafferetlige håndhævelseskæde og 
mellem aktører med strafferetlige og 
afhjælpende sanktioner. I 
overensstemmelse med de gældende regler 
bør medlemsstaterne også samarbejde 
gennem EU-agenturer, navnlig Eurojust og 
Europol, samt med EU-organer, herunder 
Den Europæiske Anklagemyndighed 
(EPPO) og Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig (OLAF), inden for 
deres respektive kompetenceområder.

(30) For at sikre et effektivt, integreret 
og sammenhængende håndhævelsessystem, 
der omfatter administrative, civilretlige og 
strafferetlige foranstaltninger, bør 
medlemsstaterne tilrettelægge internt 
samarbejde og kommunikation mellem alle 
aktører i den administrative og 
strafferetlige håndhævelseskæde og 
mellem aktører med strafferetlige og 
afhjælpende sanktioner. I 
overensstemmelse med de gældende regler 
bør medlemsstaterne også samarbejde 
gennem EU-agenturer, navnlig Eurojust og 
Europol, samt med EU-organer, herunder 
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse 
af Svig (OLAF) og Den Europæiske 
Anklagemyndighed (EPPO), inden for 
deres respektive kompetenceområder. 
EPPO bør handle og tage føringen som 
Den Europæiske Unions uafhængige 
anklagemyndighed i tilfælde af 
grænseoverskridende miljøskader og 
miljøkriminalitet og bør aktivt bekæmpe 
sådanne forbrydelser. Om nødvendigt skal 
kompetencerne styrkes.

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 1 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv fastsætter minimumsregler 
for definitionen af lovovertrædelser og 
sanktioner for at beskytte miljøet mere 
effektivt.

Dette direktiv fastsætter minimumsregler 
for definitionen af lovovertrædelser og 
sanktioner for at beskytte miljøet mere 
effektivt ved at forebygge og bekæmpe 
miljøkriminalitet.

Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) EU-lovgivning, der uanset 
retsgrundlaget bidrager til at nå målene 
for Unionens politik til beskyttelse af 
miljøet som fastsat i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde

a) EU-lovgivning, der har til formål 
at forfølge målene for Unionens politik til 
beskyttelse af miljøet som fastsat i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde

Or. en

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) de personer, der er berørt eller 
sandsynligvis vil blive berørt af 
lovovertrædelserne i artikel 3 eller 4. I 
forbindelse med denne definition anses 
personer, der har en tilstrækkelig 
interesse i eller opretholder en krænkelse 
af en rettighed, samt ikkestatslige 
organisationer, der arbejder for 
miljøbeskyttelse, og som opfylder alle 
forholdsmæssige krav i henhold til 
national lovgivning, for at have en 
interesse "offer":

4) "berørt offentlighed": de personer, 
der er berørt eller sandsynligvis vil blive 
berørt af lovovertrædelserne i artikel 3 eller 
4. I forbindelse med denne definition anses 
ikkestatslige organisationer, der arbejder 
for miljøbeskyttelse, og som opfylder alle 
krav i henhold til national lovgivning, for 
at have en interesse 
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Or. en

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) "miljøskade": har den betydning, 
der er fastsat i artikel 2 i direktiv 
2004/35/EF, som også omfatter enhver 
negativ indvirkning på miljømedier såsom 
luft, vand og jord, som er ødelæggende for 
alt, hvad der vokser, blomstrer og lever

Or. en

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) markedsføring af et produkt, som i 
strid med et forbud eller et andet krav 
forårsager eller kan forårsage dødsfald eller 
alvorlig personskade eller betydelig skade 
på luft-, vand- eller jordkvaliteten eller på 
dyr eller planter som følge af produktets 
anvendelse i større målestok

b) markedsføring af et produkt, hvis 
anvendelse i strid med et forbud eller et 
andet officielt krav medfører udledning, 
emission eller tilførsel af et kvantum 
materialer eller stoffer til luft, vand eller 
jord, der forårsager eller kan forårsage 
dødsfald eller alvorlig personskade eller 
betydelig skade på luftens, jordens eller 
vandets kvalitet samt på dyr eller planter 
som følge af anvendelsen af produktet i 
større omfang

Or. en

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra c – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fremstilling, markedsføring eller 
anvendelse af stoffer, enten som sådanne, i 
blandinger eller i artikler, herunder deres 
inkorporering i artikler, når:

c) fremstilling, markedsføring eller 
tilgængeliggørelse på markedet, import, 
eksport eller anvendelse af stoffer, enten 
som sådanne, i blandinger eller i artikler, 
herunder deres indarbejdelse i artikler, når:

Or. en

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) fremstilling, produktion, 
forarbejdning, håndtering, anvendelse, 
opbevaring, oplagring, transport, import, 
eksport eller bortskaffelse af radioaktivt 
materiale, der er omfattet af Rådets direktiv 
2013/59/Euratom46, Rådets direktiv 
2014/87/Euratom47 eller Rådets direktiv 
2013/51/Euratom48, og som forårsager eller 
kan forårsage dødsfald eller alvorlig 
personskade eller betydelig skade på 
luftens, jordbundens eller vandets kvalitet 
eller på dyr eller planter

j) fremstilling, produktion, 
forarbejdning, håndtering, anvendelse, 
opbevaring, oplagring, transport, import, 
eksport eller bortskaffelse af radioaktivt 
materiale, der er omfattet af Rådets direktiv 
2013/59/Euratom, Rådets direktiv 
2014/87/Euratom eller Rådets direktiv 
2013/51/Euratom, og når denne aktivitet 
forårsager eller kan forårsage dødsfald eller 
alvorlig personskade eller betydelig skade 
på luftens, jordbundens eller vandets 
kvalitet eller på dyr eller planter

__________________ __________________
46 Rådets direktiv 2013/59/Euratom af 
5. december 2013 om fastlæggelse af 
grundlæggende sikkerhedsnormer til 
beskyttelse mod de farer, som er forbundet 
med udsættelse for ioniserende stråling og 
om ophævelse af direktiv 89/618/Euratom, 
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 
97/43/Euratom og 2003/122/Euratom 
(EUT L 13 af 17.1.2014, s. 1).

46 Rådets direktiv 2013/59/Euratom af 
5. december 2013 om fastlæggelse af 
grundlæggende sikkerhedsnormer til 
beskyttelse mod de farer, som er forbundet 
med udsættelse for ioniserende stråling og 
om ophævelse af direktiv 89/618/Euratom, 
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 
97/43/Euratom og 2003/122/Euratom 
(EUT L 13 af 17.1.2014, s. 1).

47 Rådets direktiv 2014/87/Euratom af 8. 
juli 2014 om ændring af direktiv 
2009/71/Euratom om EF-
rammebestemmelser for nukleare anlægs 
nukleare sikkerhed (EUT L 219 af 

47 Rådets direktiv 2014/87/Euratom af 8. 
juli 2014 om ændring af direktiv 
2009/71/Euratom om EF-
rammebestemmelser for nukleare anlægs 
nukleare sikkerhed (EUT L 219 af 
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25.7.2014, s. 42). 25.7.2014, s. 42).
48 Rådets direktiv 2013/51/Euratom af 22. 
oktober 2013 om krav om beskyttelse af 
befolkningens sundhed med hensyn til 
radioaktive stoffer i drikkevand (EUT L 
296 af 7.11.2013, s. 12).

48 Rådets direktiv 2013/51/Euratom af 22. 
oktober 2013 om krav om beskyttelse af 
befolkningens sundhed med hensyn til 
radioaktive stoffer i drikkevand (EUT L 
296 af 7.11.2013, s. 12).

Or. en

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) indvinding af overfladevand eller 
grundvand, som forårsager eller 
sandsynligvis vil forårsage betydelig skade 
på overfladevandområders økologiske 
tilstand eller potentiale eller på 
grundvandsforekomsters kvantitative 
tilstand

k) indvinding af overfladevand eller 
grundvand i henhold til direktiv 
2000/60/EF, som forårsager eller 
sandsynligvis vil forårsage betydelig skade 
på overfladevandområders økologiske 
tilstand eller potentiale eller på 
grundvandsforekomsters kvantitative 
tilstand

Or. en

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) nedslagning, destruktion, 
indsamling, besiddelse, salg eller udbud til 
salg af en eller flere enheder af vilde dyre- 
eller plantearter, der er opført i bilag IV og 
V (når arter i bilag V er omfattet af de 
samme foranstaltninger som dem, der er 
vedtaget for arter i bilag IV) til Rådets 
direktiv 92/43/EØF49 og de arter, der er 
omhandlet i artikel 1 i Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2009/147/EF50, 
undtagen i tilfælde, hvor adfærden vedrører 

l) nedslagtning, destruktion, 
indsamling, besiddelse, salg eller udbud til 
salg af en eller flere enheder af vilde dyre- 
eller plantearter, der er opført i bilag IV og 
V (når arter i bilag V er omfattet af de 
samme foranstaltninger som dem, der er 
vedtaget for arter i bilag IV) til Rådets 
direktiv 92/43/EØF49 og de arter, der er 
omhandlet i artikel 1 i Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2009/147/EF50, 
undtagen i tilfælde, hvor adfærden vedrører 
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en ubetydelig mængde af sådanne enheder en ubetydelig mængde af sådanne enheder 
og ikke i væsentlig grad påvirker det 
naturlige miljø for sådanne arter og ikke 
udgør en fare for bestræbelserne på at 
stabilisere populationen

__________________ __________________
49 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 
1992 om bevaring af naturtyper samt vilde 
dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992, s. 
7).

49 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 
1992 om bevaring af naturtyper samt vilde 
dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992, s. 
7).

50 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle (EUT L 20 af 
26.1.2010, s. 7).

50 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle (EUT L 20 af 
26.1.2010, s. 7).

Or. en

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra p – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

p) introduktion eller spredning af 
invasive ikkehjemmehørende arter, som er 
problematiske på EU-plan, når:

p) indførsel til Unionens område, 
markedsføring, hold, opdræt, transport, 
anvendelse, udveksling, tilladelse til 
reproduktion, dyrkning eller forædling, 
udsætning i miljøet eller spredning af 
invasive ikkehjemmehørende arter, som er 
problematiske på EU-plan, når denne 
adfærd er i strid med de restriktioner, der 
er fastsat i artikel 7, stk. 1, i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1143/201453a;

__________________
53a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1143/2014 af 
22. oktober 2014 om forebyggelse og 
håndtering af introduktion og spredning 
af invasive ikkehjemmehørende arter 
(EUT L 317 af 4.11.2014, s. 35).

Or. en
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Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra p – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) adfærden overtræder de 
restriktioner, der er fastsat i artikel 7, stk. 
1, i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1143/201453

udgår

__________________
53 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1143/2014 af 
22. oktober 2014 om forebyggelse og 
håndtering af introduktion og spredning 
af invasive ikkehjemmehørende arter 
(EUT L 317 af 4.11.2014, s. 35).

Or. en

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra p – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) adfærden overtræder en betingelse 
for tilladelse udstedt i henhold til artikel 8 
eller af en tilladelse, der er givet i henhold 
til artikel 9 i forordning (EU) 
nr. 1143/2014, og forårsager eller kan 
forårsage dødsfald eller alvorlig 
personskade eller betydelig skade på 
luftens, jordbundens eller vandets kvalitet 
eller på dyr eller planter

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at den 
adfærd, der er omhandlet i stk. 1, litra a), 
b), c), d), e), f), h), i), j), k), m), n), p), nr. 
ii), q), r), også udgør en lovovertrædelse, 
når den som minimum begås ved grov 
uagtsomhed.

2. Medlemsstaterne sikrer, at den 
adfærd, der er omhandlet i 1, også udgør en 
lovovertrædelse, når den begås uagtsomt.

Or. en

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
anstiftelse, medvirken og tilskyndelse til at 
begå en af de lovovertrædelser, der er 
omhandlet i artikel 3, stk. 1, udgør 
strafbare handlinger.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
forsætlig anstiftelse af, medvirken og 
tilskyndelse til at begå en af de 
lovovertrædelser, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 1, udgør strafbare handlinger 
og straffes derefter.

Or. en

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
de i artikel 3 og 4 omhandlede 
lovovertrædelser kan straffes med 
strafferetlige sanktioner, der er effektive, 
står i et rimeligt forhold til overtrædelsen 

1. Medlemsstaterne indfører de 
nødvendige foranstaltninger og procedurer 
til at sikre, at de i artikel 3 og 4 
omhandlede lovovertrædelser gennem 
hurtig retsforfølgning kan straffes med 
strafferetlige sanktioner, der er effektive, 
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og har afskrækkende virkning. står i et rimeligt forhold til overtrædelsen 
og har afskrækkende virkning.

Or. en

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) midlertidig eller varig udelukkelse 
fra adgang til offentlig finansiering, 
herunder udbudsprocedurer, tilskud og 
koncessioner

c) midlertidig eller varig udelukkelse 
fra adgang til offentlig finansiering, 
herunder udbudsprocedurer, tilskud, 
koncessioner og licenser

Or. en

Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) beføjelse til at repræsentere den 
juridiske person

a) en relevant beføjelse til at 
repræsentere den juridiske person

Or. en

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en beføjelse til at træffe 
beslutninger på den juridiske persons 
vegne

b) en beføjelse til at træffe relevante 
beslutninger på den juridiske persons 
vegne

Or. en

Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Juridiske personers ansvar i 
henhold til stk. 1 og 2 udelukker ikke 
strafferetlig forfølgning af fysiske 
personer, der begår, anstifter til eller 
medvirker i de i artikel 3 og 4 omhandlede 
lovovertrædelser.

3. Juridiske personers ansvar i 
henhold til stk. 1 og 2 udelukker ikke 
strafferetlig forfølgning af fysiske 
personer, der begår, anstifter til eller 
medvirker i de i artikel 3 og 4 omhandlede 
lovovertrædelser, navnlig i sager hvor 
bestyrelsesmedlemmer har eller burde 
have kendskab til aktiviteter med en høj 
risiko for at forvolde miljøskader.

Or. en
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Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
en juridisk person, der kendes ansvarlig i 
henhold til artikel 6, stk. 1, kan pålægges 
sanktioner, der er effektive, står i et 
rimeligt forhold til lovovertrædelsen og har 
en afskrækkende virkning.

1. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
en juridisk person, der kendes ansvarlig i 
henhold til artikel 6, stk. 1, kan pålægges 
strafferetlige eller ikke-strafferetlige 
sanktioner og foranstaltninger, der er 
effektive, står i et rimeligt forhold til 
lovovertrædelsen og har en afskrækkende 
virkning.

Or. en

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
sanktioner eller foranstaltninger over for 
juridiske personer, der er ansvarlige i 
henhold til artikel 6, stk. 1, for de 
lovovertrædelser, der er omhandlet i artikel 
3 og 4, omfatter:

2. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
sanktioner eller foranstaltninger over for 
juridiske personer, der gøres ansvarlige i 
henhold til artikel 6 for de 
lovovertrædelser, der er omhandlet i artikel 
3 og 4, omfatter strafferetlige eller ikke-
strafferetlige sanktioner og 
foranstaltninger som f.eks.:

Or. en

Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) forpligtelsen til at genoprette 
miljøet inden for en given periode

b) forpligtelsen til at genoprette 
miljøet inden for en given periode, 
forudsat at skaden kan genoprettes, eller, 
hvis skaden er uoprettelig, forpligtelsen til 
at betale erstatning for skaden på miljøet

Or. en

Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) offentliggørelse af retsafgørelsen 
vedrørende domfældelsen eller idømte 
sanktioner eller forholdsregler.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
der over for juridiske personer, der kendes 
ansvarlige i henhold til artikel 6, stk. 2, kan 
iværksættes sanktioner eller 
foranstaltninger, der er effektive, står i et 
rimeligt forhold til lovovertrædelsens 
grovhed og har en afskrækkende virkning.

3. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
der over for juridiske personer, der kendes 
ansvarlige i henhold til artikel 6, stk. 2, kan 
iværksættes strafferetlige og ikke-
strafferetlige sanktioner eller 
foranstaltninger, der er effektive, står i et 
rimeligt forhold til lovovertrædelsens 
grovhed og har en afskrækkende virkning.

Or. en
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Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
de lovovertrædelser, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 1, litra a) til j), n), q) og r), 
straffes med bøder, hvis 
maksimumsgrænse ikke må være mindre 
end 5 % af den juridiske persons 
[/virksomheds] samlede omsætning på 
verdensplan i det regnskabsår, der går 
forud for bødebeslutningen.

4. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
de lovovertrædelser, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 1, litra a)-j), n), q) og r), 
straffes med bøder, hvis 
maksimumsgrænse ikke må være mindre 
end 10 % af den juridiske persons 
gennemsnitlige omsætning på verdensplan 
i de tre regnskabsår, der går forud for 
bødebeslutningen.

Or. en

Ændringsforslag 48

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
de lovovertrædelser, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 1, litra k), l), m), o) og p), 
straffes med bøder, hvis 
maksimumsgrænse ikke må være mindre 
end 3 % af den juridiske persons 
[/virksomheds] samlede omsætning på 
verdensplan i det regnskabsår, der går 
forud for bødebeslutningen.

5. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
de lovovertrædelser, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 1, litra k), l), m), o) og p), 
straffes med bøder, hvis 
maksimumsgrænse ikke må være mindre 
end 10 % af den juridiske persons 
gennemsnitlige omsætning på verdensplan 
i de tre regnskabsår, der går forud for 
bødebeslutningen.

Or. en

Ændringsforslag 49

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra f
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) Lovovertræderen har begået 
lignende tidligere overtrædelser af 
miljølovgivningen.

f) Lovovertræderen er tidligere dømt 
for lovovertrædelser af samme karakter i 
henhold til artikel 3 eller 4.

Or. en

Ændringsforslag 50

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) Lovovertræderen lægger aktivt 
hindringer i vejen for inspektion, 
toldkontrol eller efterforskningsaktiviteter 
eller intimiderer eller forstyrrer vidner 
eller klagere.

j) Lovovertræderen lægger aktivt 
hindringer i vejen for inspektion, 
toldkontrol eller efterforskningsaktiviteter 
eller intimiderer eller generer vidner eller 
klagere.

Or. en

Ændringsforslag 51

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) Lovovertrædelsen blev begået i 
form af et cyberangreb som defineret 
inden for rammerne af Rådets forordning 
(EU)2019/796.

Or. en

Ændringsforslag 52

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra j b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

jb) Lovovertrædelsen blev begået 
inden for et beskyttet område, som f.eks. 
et Natura 2000-område.

Or. en

Ændringsforslag 53

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra j c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

jc) Lovovertrædelsen blev begået i 
forbindelse med andre lovovertrædelser.

Or. en

Ændringsforslag 54

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Lovovertræderen genopretter 
naturen til dens tidligere tilstand.

a) Lovovertræderen genopretter 
naturen til dens tidligere tilstand, inden der 
sker domfældelse.

Or. en

Ændringsforslag 55

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Lovovertræderen har truffet 
foranstaltninger for at minimere 
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virkningen og omfanget af den skade, der 
er forårsaget af lovovertrædelsen, inden 
vedkommende blev dømt.

Or. en

Ændringsforslag 56

Forslag til direktiv
Artikel 10 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til i givet fald at sikre, at 
deres kompetente myndigheder i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/42/EU58 kan indefryse eller 
konfiskere udbytte fra og redskaber, der 
anvendes eller påtænkes anvendt til at begå 
eller medvirke til at begå de 
lovovertrædelser, der er omhandlet i 
nærværende direktiv.

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til i givet fald at sikre, at 
deres kompetente myndigheder i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/42/EU58 kan indefryse eller 
konfiskere alt udbytte fra og redskaber, der 
anvendes eller påtænkes anvendt til at begå 
eller medvirke til at begå de 
lovovertrædelser, der er omhandlet i 
nærværende direktiv.

__________________ __________________
58 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/42/EU af 3. april 2014 om 
indefrysning og konfiskation af redskaber 
og udbytte fra strafbart forhold i Den 
Europæiske Union (EUT L 127 af 
29.4.2014, s. 39).

58 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/42/EU af 3. april 2014 om 
indefrysning og konfiskation af redskaber 
og udbytte fra strafbart forhold i Den 
Europæiske Union (EUT L 127 af 
29.4.2014, s. 39).

Or. en

Ændringsforslag 57

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) for lovovertrædelser som 
omhandlet i artikel 3 og 4, som kan straffes 
med en maksimumsstraf på mindst ti års 

a) for lovovertrædelser som 
omhandlet i artikel 3 og 4, som kan straffes 
med en maksimumsstraf på mindst ti års 
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fængsel i en periode på mindst ti år regnet 
fra det tidspunkt, hvor lovovertrædelsen 
blev begået, når lovovertrædelserne er 
strafbare

fængsel i en periode på mindst ti år regnet 
fra det tidspunkt, hvor lovovertrædelsen 
blev opdaget, når lovovertrædelserne er 
strafbare

Or. en

Ændringsforslag 58

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) for lovovertrædelser som 
omhandlet i artikel 3 og 4, som kan straffes 
med en maksimumsstraf på mindst seks års 
fængsel i en periode på mindst seks år 
regnet fra det tidspunkt, hvor 
lovovertrædelsen blev begået, når 
lovovertrædelserne er strafbare

b) for lovovertrædelser som 
omhandlet i artikel 3 og 4, som kan straffes 
med en maksimumsstraf på mindst seks års 
fængsel i en periode på mindst seks år 
regnet fra det tidspunkt, hvor 
lovovertrædelsen blev opdaget, når 
lovovertrædelserne er strafbare

Or. en

Ændringsforslag 59

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) for lovovertrædelser som 
omhandlet i artikel 3 og 4, som kan straffes 
med en maksimumsstraf på mindst fire års 
fængsel i en periode på mindst fire år 
regnet fra det tidspunkt, hvor 
lovovertrædelsen blev begået, når 
lovovertrædelserne er strafbare.

c) for lovovertrædelser som 
omhandlet i artikel 3 og 4, som kan straffes 
med en maksimumsstraf på mindst fire års 
fængsel i en periode på mindst fire år 
regnet fra det tidspunkt, hvor 
lovovertrædelsen blev opdaget, når 
lovovertrædelserne er strafbare.

Or. en
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Ændringsforslag 60

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset stk. 2 kan medlemsstaterne 
fastsætte en forældelsesfrist, der er 
kortere end ti år, men ikke kortere end 
fire år, forudsat at fristen kan afbrydes 
eller suspenderes i tilfælde af nærmere 
bestemte handlinger.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 61

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) lovovertræderen er statsborger eller 
har fast bopæl i medlemsstaten.

d) lovovertræderen er statsborger eller 
har sædvanligt opholdssted i 
medlemsstaten eller er en virksomhed  
etableret i en medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 62

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
personer, der indberetter de i artikel 3 og 4 
i dette direktiv omhandlede 
lovovertrædelser og fremlægger 
bevismateriale eller på anden måde 
samarbejder i forbindelse med 
efterforskning, retsforfølgning eller 

2. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
personer, der indberetter de i artikel 3 og 4 
i dette direktiv omhandlede 
lovovertrædelser og fremlægger 
bevismateriale eller på anden måde 
samarbejder i forbindelse med 
efterforskning, retsforfølgning eller 
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domfældelse af sådanne lovovertrædelser, 
får den nødvendige støtte og bistand i 
forbindelse med straffesager.

domfældelse af sådanne lovovertrædelser, 
får den nødvendige støtte og bistand i 
forbindelse med straffesager i 
overensstemmelse med deres nationale 
retssystem.

Or. en

Ændringsforslag 63

Forslag til direktiv
Artikel 14 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at medlemmer af 
den berørte offentlighed i 
overensstemmelse med deres nationale 
retssystem har passende ret til at deltage i 
retssager vedrørende de lovovertrædelser, 
der er omhandlet i artikel 3 og 4, f.eks. som 
civil part.

Medlemsstaterne sikrer, at medlemmer af 
den berørte offentlighed i 
overensstemmelse med deres nationale 
retssystem har mulighed for at handle ved 
hjælp af administrative eller retslige 
procedurer vedrørende de 
lovovertrædelser, der er omhandlet i artikel 
3 og 4, f.eks. som civil part. Direkte ofre 
for de strafbare handlinger, der er 
omhandlet i artikel 3 eller 4, eller 
repræsentanter for direkte ofre skal, hvor 
det er relevant, have mulighed for at 
anmode en domstol om at få den 
administrative eller retslige procedure 
behandlet kollektivt.

Or. en

Ændringsforslag 64

Forslag til direktiv
Artikel 15 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger, såsom oplysnings- og 
bevidstgørelseskampagner og forsknings- 
og uddannelsesprogrammer, for generelt at 
reducere miljøkriminalitet, øge 

I betragtning af betydningen af 
forebyggelse som det første skridt til at 
undgå miljøskader træffer 
medlemsstaterne passende 
foranstaltninger, såsom oplysnings- og 
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offentlighedens bevidsthed og mindske 
risikoen for, at befolkningen bliver offer 
for en miljølovovertrædelse. Hvor det er 
relevant, handler medlemsstaterne i 
samarbejde med de relevante interessenter.

bevidstgørelseskampagner og forsknings- 
og uddannelsesprogrammer, for generelt at 
reducere miljøkriminalitet, øge 
offentlighedens bevidsthed og i betydelig 
grad mindske risikoen for en 
miljølovovertrædelse. Hvor det er relevant, 
handler medlemsstaterne i samarbejde med 
de relevante interessenter.

Or. en

Ændringsforslag 65

Forslag til direktiv
Artikel 16 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
myndigheder, der afslører, efterforsker, 
retsforfølger eller træffer afgørelse om 
miljøovertrædelser, råder over et 
tilstrækkeligt antal kvalificerede 
medarbejdere og tilstrækkelige finansielle, 
tekniske og teknologiske ressourcer, der er 
nødvendige for, at de effektivt kan udføre 
deres opgaver i forbindelse med 
gennemførelsen af dette direktiv.

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
myndigheder eller andre relevante 
myndigheder, der afslører, efterforsker, 
retsforfølger eller træffer afgørelse om 
miljøovertrædelser, råder over et 
tilstrækkeligt antal kvalificerede 
medarbejdere og tilstrækkelige finansielle, 
tekniske og teknologiske ressourcer, der er 
nødvendige for, at de effektivt kan udføre 
deres opgaver i forbindelse med 
gennemførelsen af dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 66

Forslag til direktiv
Artikel 17 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af retsvæsenets 
uafhængighed og forskelle i opbygningen 
af retsvæsenet i Unionen, anmoder 
medlemsstaterne de ansvarlige for 
uddannelse af dommere, anklagere, politi, 
retsvæsen og kompetente myndigheders 

Med forbehold af retsvæsenets 
uafhængighed og forskelle i opbygningen 
af retsvæsenet i Unionen sikrer 
medlemsstaterne, at der med jævne 
mellemrum tilbydes specialiseret 
uddannelse til dommere, anklagere, politi, 
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personale, der er involveret i straffesager 
og efterforskninger, om med jævne 
mellemrum at tilbyde specialiseret 
uddannelse, som er i overensstemmelse 
med målene i dette direktiv og relevant for 
det involverede personales og 
myndighedernes funktioner.

retsvæsen og kompetente myndigheders 
personale, der er involveret i straffesager 
og efterforskninger, som er i 
overensstemmelse med målene i dette 
direktiv og relevant for det involverede 
personales og myndighedernes funktioner.

Or. en

Ændringsforslag 67

Forslag til direktiv
Artikel 18 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at der også er 
adgang til effektive 
efterforskningsredskaber, såsom dem, der 
anvendes i sager om organiseret 
kriminalitet eller anden alvorlig 
kriminalitet, til efterforskning eller 
retsforfølgning af de i artikel 3 og 4 
omhandlede lovovertrædelser.

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at effektive 
efterforskningsredskaber, såsom dem, der 
anvendes til at modvirke sager om 
organiseret kriminalitet eller anden alvorlig 
kriminalitet, er effektive, står i et rimeligt 
forhold til den begåede kriminalitet og er 
til rådighed for efterforskning eller 
retsforfølgning af de i artikel 3 og 4 
omhandlede lovovertrædelser.

Or. en

Ændringsforslag 68

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) de ressourcer, der er behov for, og 
hvordan specialiseringen af fagfolk inden 
for håndhævelse vil blive støttet

e) de ressourcer, der er behov for, og 
som er afsat, og hvordan specialiseringen 
af fagfolk inden for håndhævelse vil blive 
støttet

Or. en
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Ændringsforslag 69

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) de typer og niveauer af sanktioner, 
der pålægges for miljøkriminalitet, 
herunder for hver kategori af 
miljøovertrædelser i henhold til artikel 3.

h) typer og niveauer af sanktioner, der 
pålægges for miljøkriminalitet.

Or. en

Ændringsforslag 70

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen offentliggør 
regelmæssigt en rapport på grundlag af de 
statistiske data, som medlemsstaterne 
fremsender. Rapporten offentliggøres 
første gang tre år efter, at det 
standardformat, der er omhandlet i 
artikel 22, er fastlagt.

5. Kommissionen offentliggør mindst 
hvert andet år en rapport på grundlag af de 
statistiske data, som medlemsstaterne 
fremsender. Rapporten offentliggøres 
første gang tre år efter, at det 
standardformat, der er omhandlet i 
artikel 22, er fastlagt.

Or. en

Ændringsforslag 71

Forslag til direktiv
Artikel 25 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Evaluering og rapportering Evaluering, rapportering og revidering

Or. en
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Ændringsforslag 72

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest den [OP — please insert the 
date — five years after the transposition 
period is over] foretager Kommissionen en 
evaluering af virkningen af dette direktiv 
og forelægger en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet. Medlemsstaterne 
giver Kommissionen alle de oplysninger, 
der er nødvendige for udarbejdelsen af 
denne rapport. 

3. Senest den [EUT – indsæt venligst 
datoen – fem år efter, at fristen for 
gennemførelse i national ret er udløbet] 
og hvert andet år derefter foretager 
Kommissionen en evaluering af virkningen 
af dette direktiv og behovet for at 
ajourføre listen over 
miljølovovertrædelser og forelægger en 
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet. 
Medlemsstaterne giver Kommissionen alle 
de oplysninger, der er nødvendige for 
udarbejdelsen af denne rapport. Rapporten 
ledsages om nødvendigt af et 
lovgivningsforslag.

Or. en
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BEGRUNDELSE

Ordføreren hilser Kommissionens forslag til direktiv om strafferetlig beskyttelse af miljøet og 
om erstatning af direktiv 2008/99/EF velkommen. 

Direktiv 2008/99/EF indførte et vigtigt princip i EU's miljølovgivning om, at miljøkriminalitet 
bør bekæmpes og lovovertræderne straffes for det i alle EU's medlemsstater. Dette var et 
væsentligt element i sikringen af, at princippet om, at forureneren betaler, overholdes, og at 
gældende EU-ret på miljøområdet efterleves.

Trods de gode intentioner har direktivet ikke opfyldt alle sine mål. Det er endnu ikke blevet 
revideret, og Kommissionens evaluering i 2020 viste, at der var grundlæggende problemer 
med anvendelsen af direktivet i medlemsstaterne. Blandt de vigtigste problemer specificerede 
Kommissionen:

 mangel på omfattende data om miljøkriminalitet
 manglende klarhed med hensyn til visse juridiske begreber
 betydelige forskelle i de sanktioner, som medlemsstaterne anvender, herunder 

accessoriske sanktioner og sanktioner over for juridiske personer
 manglende fleksibilitet med hensyn til at tilpasse direktivets anvendelsesområde
 mangler i samarbejdet på tværs af grænserne, herunder manglende opmærksomhed 

blandt offentlige anklagere og dommere.

Disse problemer har også ført til manglende ensartethed i juridisk og praktisk henseende og 
forskelle i gennemførelsen og anvendelsen af EU-reglerne om miljøkriminalitet. Dette har 
medført ulige konkurrencevilkår og hæmmet det indre markeds korrekte funktion. 
Kommissionens forslag til direktiv om strafferetlig beskyttelse af miljøet og om erstatning af 
direktiv 2008/99/EF kommer derfor på et godt tidspunkt. Ordføreren foreslår at afhjælpe den 
manglende ensartethed ved at opfordre til yderligere harmonisering og overvejelser om at 
supplere dette direktiv med andre politikområder, f.eks. fuldstændig ensartethed ved hjælp af 
en forordning.

De eksisterende problemer med effektiv bekæmpelse af miljøkriminalitet har i de fleste 
medlemsstater skabt incitamenter for lovovertrædere til at omgå EU's eller de nationale 
bestemmelser om miljøbeskyttelse, da risikoen for domfældelse var lav, og sanktionerne ofte 
ikke havde den afskrækkende virkning. Desuden er miljøkriminalitet ofte forbundet med 
organiserede kriminelle aktiviteter med en grænseoverskridende dimension såsom ulovlig 
overførsel af affald eller handel med beskyttede arter. Eksempelvis anslås de årlige indtægter 
fra markedet for ulovligt affald til mellem 4 og 15 mia. EUR. 

Ordføreren foreslår derfor at:

 forbedre effektiviteten af efterforskningen og retsforfølgningen af miljøkriminalitet
 præcisere relevante juridiske begreber
 forbedre dataindsamlingen
 sikre effektive, afskrækkende og forholdsmæssige sanktionstyper og -niveauer
 styrke forebyggende foranstaltninger.

Ordføreren foreslår at opnå dette ved bl.a. at forhøje bøderne til juridiske personer, således at 
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maksimumsgrænsen er mindst 10 % af den juridiske persons gennemsnitlige omsætning på 
verdensplan i de seneste tre regnskabsår, hvilket er mere i tråd med EU's 
konkurrencelovgivning. Desuden foreslår ordføreren at forlænge forældelsesfristerne for 
miljøkriminalitet, da det ofte er vanskeligt at opdage de begåede forbrydelser samt omfanget 
og de skadelige konsekvenser heraf inden for en kortere periode.

Derudover finder forsigtighedsprincippet anvendelse på Unionens politik på miljø- og 
forebyggelsesområdet i overensstemmelse med artikel 191, stk. 2, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde. Vigtige afskrækkende foranstaltninger mod 
miljøkriminalitet er omfattende og effektive forebyggende foranstaltninger samt 
afskrækkende og forholdsmæssige strafferetlige sanktioner og konsekvenser. Forureneren bør 
betale og bære de fulde omkostninger ved den forvoldte miljøskade. Ordføreren foreslår, at 
forureneren betaler målrettede bøder, som delvis bidrager til forebyggende foranstaltninger. 
Dette gør det muligt, at et tilfælde af miljøkriminalitet, der begås, forebygger anden 
miljøkriminalitet.

Det er også vigtigt at skabe større opmærksomhed om miljøkriminalitet og miljøskader på 
verdensplan. Dette er nødvendigt, da globaliseringen af erhvervsaktiviteter f.eks. betyder, at 
EU-baserede virksomheder kan være involveret i kriminelle aktiviteter uden for EU's område. 
Det er vigtigt at fremhæve FN's aktive arbejde, f.eks. bestræbelserne på at styrke de retlige 
rammer ved at indføje en definition af økocid. 

Ordføreren er overbevist om, at dette direktiv i kraft af Europa-Parlamentets stærke 
standpunkt vil føre til effektiv bekæmpelse af miljøkriminalitet på EU-plan og internationalt 
plan, hvilket vil føre til den ønskede forebyggelse af miljøskader og styrkelse af lige 
konkurrencevilkår for EU's industri.


