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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser. 

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för miljön genom 
straffrättsliga bestämmelser och om upphävande av direktiv 2008/99/EG
(COM(2021)0851 – C9-0466/2021 – 2021/0422(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2021)0851),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 83.2 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C9-0466/2021),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A9-0000/2022).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet godkänner sitt uttalande som bifogas denna resolution.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 
förslag.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Enligt artikel 3.3 i fördraget om 
Europeiska unionen (EU-fördraget) och 
artikel 191 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (EUF-fördraget) 
förbinder sig unionen att säkerställa en hög 
miljöskyddsnivå och en bättre miljö.

(1) Enligt artikel 3.3 i fördraget om 
Europeiska unionen (EU-fördraget) och 
artikel 191 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (EUF-fördraget) 
förbinder sig unionen att säkerställa en hög 
miljöskyddsnivå och en bättre miljö. 
Därför bör miljön i vid bemärkelse 
skyddas. Detta skydd bör omfatta alla 
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miljömedier, såsom luft, vatten, mark, 
vilda djur och växter, inklusive livsmiljöer 
och miljötjänster.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Enligt artikel 191.2 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
(EUF-fördraget) ska unionens 
miljöpolitik bygga på 
försiktighetsprincipen och på principerna 
att förebyggande åtgärder bör vidtas, att 
miljöförstöring företrädesvis bör hejdas 
vid källan och att förorenaren ska betala.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Unionen är fortsatt oroad över 
ökningen av miljöbrotten och effekterna av 
dessa, vilka undergräver effektiviteten hos 
unionens miljölagstiftning. Dessa brott når 
dessutom allt oftare utanför de staters 
gränser i vilka de begås. De utgör ett hot 
mot miljön och bör därför bemötas med 
lämpliga och effektiva medel.

(2) Unionen är fortsatt oroad över 
ökningen av miljöbrotten och effekterna av 
dessa, vilka undergräver effektiviteten hos 
unionens miljölagstiftning. Dessa brott når 
dessutom allt oftare utanför de staters 
gränser i vilka de begås, vilket kräver ett 
effektivt gränsöverskridande samarbete. 
De utgör ett hot mot miljön och bör därför 
bemötas med lämpliga och effektiva 
medel.

Or. en
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Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Utredning, lagföring och dom vid 
miljöbrott bör effektiviseras. 
Förteckningen över miljöbrott i direktiv 
2008/99/EG bör ses över och ytterligare 
kategorier av straffbara gärningar bör 
införas som grundar sig på de allvarligaste 
överträdelserna av unionens 
miljölagstiftning. Bestämmelserna om 
påföljder bör skärpas för att öka deras 
avskräckande effekt och för att stärka 
brottsbekämpningskedjan som ansvarar för 
upptäckt, utredning, lagföring och dom vid 
miljöbrott.

(4) Upptäckt, utredning, lagföring och 
dom vid miljöbrott bör effektiviseras. 
Förteckningen över miljöbrott i direktiv 
2008/99/EG bör ses över och ytterligare 
kategorier av straffbara gärningar bör 
införas som grundar sig på de allvarligaste 
överträdelserna av unionens 
miljölagstiftning. Bestämmelserna om 
påföljder bör skärpas för att öka deras 
avskräckande effekt och för att stärka 
brottsbekämpningskedjan som ansvarar för 
upptäckt, utredning, lagföring och dom vid 
miljöbrott.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) En handling bör betraktas som 
olaglig även om den utförs med tillstånd 
från en behörig myndighet i en 
medlemsstat, om tillståndet erhållits på 
bedrägligt sätt, eller genom korruption, 
utpressning eller tvång. Dessutom bör 
aktörerna vidta nödvändiga åtgärder för att 
följa de lagar och andra författningar om 
miljöskydd som är tillämpliga när de 
utövar respektive verksamhet, bland annat 
genom att uppfylla sina skyldigheter enligt 
tillämplig EU-lagstiftning och nationell 
lagstiftning vid förfaranden som reglerar 
ändringar eller uppdateringar av befintliga 
tillstånd.

(8) En handling bör betraktas som 
olaglig även om den utförs med tillstånd 
från en behörig myndighet i en 
medlemsstat, om tillståndet erhållits på 
bedrägligt sätt, eller genom korruption, 
utpressning, tvång eller annan olaglig 
handling. Dessutom bör aktörerna vidta 
nödvändiga åtgärder för att följa de lagar 
och andra författningar om miljöskydd som 
är tillämpliga när de utövar respektive 
verksamhet, bland annat genom att 
uppfylla sina skyldigheter enligt tillämplig 
EU-lagstiftning och nationell lagstiftning 
vid förfaranden som reglerar ändringar 
eller uppdateringar av befintliga tillstånd.

Or. en
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Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Miljön bör skyddas i vid 
bemärkelse, i enlighet med artikel 3.3 i 
EU-fördraget och artikel 191 i EUF-
fördraget, och omfatta alla naturresurser 
– luft, vatten, mark, vilda djur och växter 
inklusive livsmiljöer – samt miljötjänster.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) De accelererande 
klimatförändringarna, förlusten av 
biologisk mångfald och miljöförstöringen, i 
kombination med påvisbara exempel på 
deras ödesdigra verkningar, har medfört att 
den gröna omställningen har erkänts som 
vår tids avgörande mål och en fråga om 
rättvisa mellan generationerna. Därför bör 
detta direktiv, i takt med att 
unionslagstiftningen som omfattas av det 
utvecklas, även täcka all uppdaterad eller 
ändrad unionslagstiftning som är av 
relevans med avseende på de brottsrekvisit 
som fastställs i detta direktiv, när 
skyldigheterna enligt unionsrätten förblir 
oförändrade i sak. När nya rättsliga 
instrument förbjuder nya handlingar som är 
skadliga för miljön bör detta direktiv 
emellertid ändras så att även de nya 
allvarliga överträdelserna av unionens 
miljölagstiftning läggs till i 
brottskategorierna.

(10) De accelererande 
klimatförändringarna, förlusten av 
biologisk mångfald och miljöförstöringen, i 
kombination med påvisbara exempel på 
deras ödesdigra verkningar, har medfört att 
den gröna omställningen har erkänts som 
vår tids avgörande mål och en fråga om 
rättvisa mellan generationerna. Därför bör 
detta direktiv, i takt med att 
unionslagstiftningen som omfattas av det 
utvecklas, även täcka all uppdaterad eller 
ändrad unionslagstiftning som är av 
relevans med avseende på de brottsrekvisit 
som fastställs i detta direktiv, när 
skyldigheterna enligt unionsrätten förblir 
oförändrade i sak. När nya rättsliga 
instrument förbjuder nya handlingar som är 
skadliga för miljön bör detta direktiv 
emellertid ses över så snart som möjligt, så 
att även de nya allvarliga överträdelserna 
av unionens miljölagstiftning läggs till i 
brottskategorierna och ytterligare framsteg 
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kan göras mot en miljöstrafflag i unionen, 
vilket är nödvändigt eftersom miljöbrott 
ofta har en gränsöverskridande 
dimension.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) De kvalitativa och kvantitativa 
tröskelvärden som används för att fastställa 
rekvisit för miljöbrott bör förtydligas 
genom tillhandahållande av en icke 
uttömmande förteckning över 
omständigheter som av de myndigheter 
som utreder och lagför brott och dömer 
brottmål bör beaktas vid bedömningen av 
sådana tröskelvärden. Det skulle främja en 
enhetlig tillämpning av direktivet och en 
effektivare bekämpning av miljöbrott samt 
skapa rättssäkerhet. Trösklarna eller 
tillämpningen av dem bör emellertid inte 
göra det orimligt svårt utreda och lagföra 
brott eller döma i brottmål.

(11) De kvalitativa och kvantitativa 
tröskelvärden som används för att fastställa 
rekvisit för miljöbrott bör förtydligas 
genom tillhandahållande av en icke 
uttömmande förteckning över 
omständigheter som av de myndigheter 
som upptäcker, utreder och lagför brott 
och dömer brottmål, i förekommande fall 
bör beaktas vid bedömningen av sådana 
tröskelvärden. Det skulle främja en 
enhetlig tillämpning av direktivet och en 
effektivare bekämpning av miljöbrott samt 
skapa rättssäkerhet. Trösklarna eller 
tillämpningen av dem bör emellertid inte 
göra det orimligt svårt att upptäcka, utreda 
och lagföra brott eller döma i brottmål.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Påföljderna för brotten bör vara 
effektiva, avskräckande och proportionella. 
Därför bör miniminivåer för det högsta 
fängelsestraffet fastställas för fysiska 
personer. Kompletterande påföljder anses 

(14) Påföljderna för brotten bör vara 
effektiva, avskräckande och proportionella. 
Därför bör miniminivåer för det högsta 
fängelsestraffet fastställas för fysiska 
personer. Kompletterande påföljder eller 
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ofta vara effektivare än ekonomiska 
påföljder, särskilt för juridiska personer. 
Ytterligare påföljder eller åtgärder bör 
därför finnas tillgängliga i straffrättsliga 
förfaranden. Dessa bör omfatta skyldighet 
att återställa miljön, uteslutning från 
tillgång till offentlig finansiering, inklusive 
anbudsförfaranden, bidrag och 
koncessioner, samt återkallande av tillstånd 
och auktorisationer. Detta påverkar inte 
domares eller domstolars rätt att i 
straffrättsliga förfaranden besluta om 
lämpliga påföljder i de enskilda fallen.

åtgärder anses ofta vara effektivare än 
ekonomiska påföljder, särskilt för juridiska 
personer. Ytterligare påföljder eller 
åtgärder bör därför finnas tillgängliga i 
straffrättsliga förfaranden. Dessa bör 
omfatta skyldighet att återställa miljön, 
uteslutning från tillgång till offentlig 
finansiering, inklusive anbudsförfaranden, 
bidrag och koncessioner, samt återkallande 
av tillstånd och auktorisationer. Detta 
påverkar inte domares eller domstolars rätt 
att i straffrättsliga förfaranden besluta om 
lämpliga påföljder i de enskilda fallen.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Juridiska personer bör också hållas 
straffrättsligt ansvariga för miljöbrott enligt 
detta direktiv om så föreskrivs i nationell 
lagstiftning. Medlemsstater vars nationella 
lagstiftning inte föreskriver straffrättsligt 
ansvar för juridiska personer bör 
säkerställa att deras administrativa 
påföljdssystem innehåller effektiva, 
avskräckande och proportionella 
påföljdstyper och påföljdsnivåer i enlighet 
med detta direktiv för att uppnå dess mål. 
Juridiska personers ekonomiska ställning 
bör beaktas för att säkerställa att den 
utdömda påföljden är avskräckande.

(15) Juridiska personer bör också hållas 
straffrättsligt ansvariga för miljöbrott enligt 
detta direktiv om så föreskrivs i nationell 
lagstiftning. Medlemsstater vars nationella 
lagstiftning inte föreskriver straffrättsligt 
ansvar för juridiska personer bör 
säkerställa att deras administrativa 
påföljdssystem innehåller effektiva, 
avskräckande och proportionella 
påföljdstyper och påföljdsnivåer i enlighet 
med detta direktiv för att uppnå dess mål. 
Allvaret i juridiska personers handlande 
samt deras ekonomiska ställning bör 
beaktas för att säkerställa att den utdömda 
påföljden är proportionell och 
avskräckande.

Or. en
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Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Det är viktigt att snabbt gå vidare 
med fastställandet av robusta 
unionsregler för heltäckande tillbörlig 
aktsamhet. Det är avgörande att 
säkerställa att företag som är verksamma 
på den inre marknaden bidrar till hållbar 
utveckling och till att ekonomier och 
samhällen övergår till en hållbar modell 
genom identifiering, förebyggande och 
begränsande åtgärder som stoppar och 
minimerar risken för potentiella eller 
faktiska negativa effekter i fråga om 
mänskliga rättigheter eller miljö med 
anknytning till företagens egen 
verksamhet och till dotterbolag och 
leveranskedjor. I detta sammanhang bör 
ansvarsfrågan hanteras på ett korrekt 
sätt, och vederbörlig hänsyn bör tas till 
varje företags ansträngningar – i den mån 
de har ett direkt samband med skadan i 
fråga – att genomföra eventuella 
avhjälpande åtgärder som krävs, alla 
eventuella investeringar som gjorts och 
allt eventuellt riktat stöd som 
tillhandahållits, samt till eventuellt 
samarbete med andra enheter som 
bedrivits för att hantera negativa effekter i 
dess leveranskedjor.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) En ytterligare tillnärmning och 
effektivisering av nivåerna på de påföljder 

(16) En ytterligare tillnärmning och 
effektivisering av nivåerna på de påföljder 
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som utdöms i praktiken bör främjas genom 
att det införs gemensamma försvårande 
omständigheter som återspeglar brottens 
allvar. Om ett dödsfall eller en allvarlig 
personskada har orsakats och dessa 
omständigheter inte redan är brottsrekvisit, 
kan dessa betraktas som försvårande 
omständigheter. Om ett miljöbrott orsakar 
betydande och oåterkallelig eller långvarig 
skada på ett helt ekosystem, bör detta på 
samma sätt utgöra en försvårande 
omständighet på grund av dess allvar, 
vilket även gäller fall jämförbara med 
ekocid. Eftersom de olagliga vinster eller 
utgifter som kan genereras respektive 
undvikas genom miljöbrott är ett viktigt 
incitament för brottslingar, bör dessa 
beaktas vid fastställandet av lämplig 
påföljdsnivå i de enskilda fallen.

som utdöms i praktiken bör främjas genom 
att det införs gemensamma försvårande 
omständigheter som återspeglar brottens 
allvar. Om ett dödsfall eller en allvarlig 
personskada har orsakats och dessa 
omständigheter inte redan är brottsrekvisit, 
kan dessa betraktas som försvårande 
omständigheter. Om ett miljöbrott orsakar 
förstörelse eller betydande och 
oåterkallelig eller långvarig skada på ett 
helt ekosystem, bör detta på samma sätt 
utgöra en försvårande omständighet på 
grund av dess allvar, vilket även gäller fall 
jämförbara med ekocid, enligt 
FN:s definition, givet att FN arbetar på 
en definition. Eftersom de olagliga vinster 
eller utgifter som kan genereras respektive 
undvikas genom miljöbrott är ett viktigt 
incitament för brottslingar, bör dessa 
beaktas vid fastställandet av lämplig 
påföljdsnivå i de enskilda fallen.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Om brotten är av fortlöpande 
karaktär, bör de fås att upphöra så snart 
som möjligt. Om gärningsmannen har gjort 
ekonomiska vinster bör dessa vinster 
förverkas.

(17) Om brotten är av fortlöpande 
karaktär, bör de fås att upphöra så snart 
som möjligt. Om gärningsmannen har gjort 
ekonomiska eller materiella vinster bör 
dessa vinster förverkas.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Skäl 18a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Trots fördelarna med detta direktiv 
när det gäller att förbättra den rättsliga 
enhetligheten på unionsnivå står unionen 
fortfarande inför en splittrad lagstiftning 
på detta område och bristande enhetlighet 
i rättsligt och praktiskt hänseende. 
Skillnaderna i genomförandet och 
tillämpningen av unionens regler om 
miljöbrott och miljöansvar innebär att det 
för närvarande inte råder lika villkor för 
unionsindustrin, vilket gör att den inre 
marknaden i allt mindre utsträckning 
fungerar ordentligt. Kommissionen bör 
därför överväga att komplettera detta 
direktiv med andra politikområden som 
skulle kunna harmoniseras fullt ut genom 
en förordning.

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Skäl 18b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18b) I linje med förbättrad rättslig 
enhetlighet på unionsnivå och för att 
säkerställa rättssäkerhet bör 
kommissionen vid behov föreslå att 
förteckningen över miljöbrott och 
motsvarande nya definitioner i detta 
direktiv regelbundet uppdateras.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Skäl 22
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Dessutom bör rättsliga och 
administrativa myndigheter i 
medlemsstaterna ha en rad straffrättsliga 
påföljder och andra åtgärder till sitt 
förfogande för att bemöta olika typer av 
brottsliga handlingar på ett skräddarsytt 
och effektivt sätt.

(22) Dessutom bör rättsliga och 
administrativa myndigheter i 
medlemsstaterna ha en rad förebyggande 
metoder, brottspåföljder och straff, 
förverkande och andra åtgärder till sitt 
förfogande för att bemöta olika typer av 
brottsliga handlingar på ett skräddarsytt, 
snabbt och effektivt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Eftersom naturen inte kan 
företräda sig själv som brottsoffer i 
straffrättsliga förfaranden, bör de 
medlemmar av den berörda allmänheten, 
enligt definitionen i detta direktiv med 
beaktande av artiklarna 2.5 och 9.3 i 
Århuskonventionen26, ha möjlighet att 
företräda miljön som en kollektiv 
nyttighet, inom medlemsstaternas rättsliga 
ram och i enlighet med relevanta 
förfaranderegler.

(26) För en effektiv tillämpning av 
miljörätten bör medlemmar av den berörda 
allmänheten, enligt definitionen i detta 
direktiv med beaktande av artiklarna 2.5 
och 9.3 i Århuskonventionen26, ha 
möjlighet att agera via administrativa eller 
rättsliga förfaranden med avseende på 
brott som strider mot miljöbestämmelser, 
inom medlemsstaternas rättsliga ram och i 
enlighet med relevanta förfaranderegler.

__________________ __________________
26 Förenta nationernas ekonomiska 
kommission för Europas (UNECE) 
konvention av den 25 juni 1998 om 
tillgång till information, allmänhetens 
deltagande i beslutsprocesser och tillgång 
till rättslig prövning i miljöfrågor.

26 Förenta nationernas ekonomiska 
kommission för Europas (UNECE) 
konvention om tillgång till information, 
allmänhetens deltagande i beslutsprocesser 
och tillgång till rättslig prövning i 
miljöfrågor.

Or. en
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Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) Omfattande och effektiva 
förebyggande åtgärder samt avskräckande 
och proportionella brottspåföljder och 
straff är viktiga avskräckande medel mot 
miljöskador och miljöbrott. I enlighet med 
principen om att förorenaren betalar bör 
förorenaren bära hela kostnaden för den 
miljöskada som denne orsakat. Dessutom 
bör intäkterna från riktade böter 
användas för att bidra till kostnaderna för 
förebyggande åtgärder, specialiserad 
utbildning, utredningsverktyg och 
finansiering av resurser som syftar till att 
upptäcka, utreda, lagföra eller döma i 
miljöbrott.

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Skäl 26b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26b) Som en förebyggande åtgärd 
uppmuntras juridiska personer att utse en 
regelefterlevnadsansvarig på 
miljöområdet med ansvar för 
registerföring, så att administrativa eller 
rättsliga myndigheter förses med 
information inför eventuella 
upptäcktsförfaranden eller 
stämningsansökningar och gärningsmän 
och icke-gärningsmän därmed kan 
identifieras. Utnämningen av en 
regelefterlevnadsansvarig på 
miljöområdet anses vara en förmildrande 
faktor i samband med att juridiska 
personer ställs till ansvar för begångna 
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brott.

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Brist på resurser och 
brottsbekämpande befogenheter för 
nationella myndigheter som upptäcker, 
utreder, lagför eller dömer i miljöbrott 
skapar hinder för att effektivt förebygga 
och bestraffa miljöbrott. Framför allt kan 
bristen på resurser hindra myndigheterna 
från att överhuvudtaget vidta åtgärder eller 
begränsa deras verkställighetsåtgärder, 
vilket gör det möjligt för gärningsmännen 
att undgå ansvar eller kan leda till att de får 
ett straff som inte motsvarar brottets allvar. 
Därför bör minimikriterier för resurser och 
verkställighetsbefogenheter fastställas.

(27) Brist på resurser och 
brottsbekämpande befogenheter för 
nationella myndigheter och andra berörda 
myndigheter som upptäcker, utreder, lagför 
eller dömer i miljöbrott skapar hinder för 
att effektivt förebygga och bestraffa 
miljöbrott. Framför allt kan bristen på 
resurser hindra myndigheterna från att 
överhuvudtaget vidta åtgärder eller 
begränsa deras verkställighetsåtgärder, 
vilket gör det möjligt för gärningsmännen 
att undgå ansvar eller kan leda till att de får 
ett straff som inte motsvarar brottets allvar. 
Därför bör minimikriterier för resurser och 
verkställighetsbefogenheter fastställas.

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) För att säkerställa ett effektivt, 
integrerat och enhetligt system för 
brottsbekämpning som rymmer 
administrativa, civilrättsliga och 
straffrättsliga åtgärder bör medlemsstaterna 
organisera samarbete och kommunikation 
internt mellan alla aktörer längs de 
administrativa och straffrättsliga 
brottsbekämpningskedjorna och mellan de 

(30) För att säkerställa ett effektivt, 
integrerat och enhetligt system för 
brottsbekämpning som rymmer 
administrativa, civilrättsliga och 
straffrättsliga åtgärder bör medlemsstaterna 
organisera samarbete och kommunikation 
internt mellan alla aktörer längs de 
administrativa och straffrättsliga 
brottsbekämpningskedjorna och mellan de 
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aktörer som utdömer straff och de som 
beslutar om avhjälpande åtgärder. I 
enlighet med tillämpliga regler bör 
medlemsstaterna också samarbeta genom 
EU-byråer, särskilt Eurojust och Europol, 
samt med EU-organ, däribland Europeiska 
åklagarmyndigheten (EPPO) och 
Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf), inom deras 
respektive behörighetsområden.

aktörer som utdömer straff och de som 
beslutar om avhjälpande åtgärder. I 
enlighet med tillämpliga regler bör 
medlemsstaterna också samarbeta genom 
EU-byråer, särskilt Eurojust och Europol, 
samt med EU-organ, däribland Europeiska 
byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) 
och Europeiska åklagarmyndigheten 
(EPPO). EPPO bör agera och ta 
ledningen som Europeiska unionens 
oberoende åklagarmyndighet i fall av 
gränsöverskridande miljöskador och 
miljöbrott och aktivt bekämpa sådana 
brott. I förekommande fall måste 
befogenheterna stärkas.

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom detta direktiv fastställs 
minimiregler om fastställande av 
brottsrekvisit och påföljder som syftar till 
ett effektivare miljöskydd.

Genom detta direktiv fastställs 
minimiregler om fastställande av 
brottsrekvisit och påföljder som syftar till 
ett effektivare miljöskydd genom 
förebyggande och bekämpning av 
miljöbrott.

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) unionslagstiftning som, oberoende 
av dess rättsliga grund, bidrar till att 
uppnå målen i unionens miljöpolitik enligt 
fördraget om Europeiska unionens 

a) unionslagstiftning som syftar till att 
uppnå målen i unionens miljöpolitik enligt 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt,
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funktionssätt,

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) den berörda allmänheten: de 
personer som berörs eller kan beröras av de 
brott som avses i artiklarna 3 eller 4. Vid 
tillämpningen av denna definition ska 
personer som har ett tillräckligt intresse 
av en rättighet eller hävdar att en rättighet 
kränks samt icke-statliga organisationer 
som främjar miljöskydd och som uppfyller 
alla proportionerliga krav enligt nationell 
lagstiftning anses ha ett sådant intresse.

(4) den berörda allmänheten: de 
personer som berörs eller kan beröras av de 
brott som avses i artiklarna 3 eller 4. Vid 
tillämpningen av denna definition ska 
icke-statliga organisationer som främjar 
miljöskydd och som uppfyller alla krav 
enligt nationell rätt anses ha ett sådant 
intresse.

Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) miljöskada: miljöskada i den 
mening som fastställs i artikel 2 i direktiv 
2004/35/EG, som också omfattar alla 
negativa effekter på miljömedier, såsom 
luft, vatten och mark, som är skadliga för 
allt som växer, blommar och lever.

Or. en
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Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Att på marknaden släppa ut en 
produkt som, i strid med ett förbud eller ett 
annat krav, orsakar eller kan orsaka 
dödsfall eller allvarlig personskada eller 
väsentlig skada på luft-, mark- eller 
vattenkvaliteten eller på djur eller växter 
till följd av att produkten används i stor 
skala.

(b) Att på marknaden släppa ut en 
produkt vars användning, i strid med ett 
förbud eller ett annat officiellt krav, leder 
till avgivande, utsläpp eller införande av 
material eller ämnen i luft, vatten eller 
mark, som orsakar eller kan orsaka 
dödsfall eller allvarlig personskada eller 
väsentlig skada på luft-, mark- eller 
vattenkvaliteten eller på djur eller växter 
till följd av att produkten används i stor 
skala.

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led c – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Att tillverka, släppa ut på 
marknaden eller använda ämnen, som 
sådana eller ingående i blandningar eller i 
varor, inbegripet som tillsats, när

(c) Att tillverka, släppa ut eller 
tillhandahålla på marknaden, importera, 
exportera eller använda ämnen, som 
sådana eller ingående i blandningar eller i 
varor, inbegripet som tillsats, när

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) Att tillverka, producera, bearbeta, 
hantera, använda, inneha, förvara, 

(j) Att tillverka, producera, bearbeta, 
hantera, använda, inneha, förvara, 



PE737.290v01-00 20/40 PR\1265220SV.docx

SV

transportera, importera, exportera eller 
bortskaffa radioaktivt material som 
omfattas av rådets direktiv 
2013/59/Euratom46, rådets direktiv 
2014/87/Euratom47 eller rådets direktiv 
2013/51/Euratom48, vilket orsakar eller kan 
orsaka dödsfall eller allvarlig personskada, 
eller väsentlig skada på luft-, mark- eller 
vattenkvaliteten eller på djur eller växter.

transportera, importera, exportera eller 
bortskaffa radioaktivt material som 
omfattas av rådets direktiv 
2013/59/Euratom46, rådets direktiv 
2014/87/Euratom47 eller rådets direktiv 
2013/51/Euratom48, och när en sådan 
verksamhet orsakar eller kan orsaka 
dödsfall eller allvarlig personskada, eller 
väsentlig skada på luft-, mark- eller 
vattenkvaliteten eller på djur eller växter.

__________________ __________________
46 Rådets direktiv 2013/59/Euratom av den 
5 december 2013 om fastställande av 
grundläggande säkerhetsnormer för skydd 
mot de faror som uppstår till följd av 
exponering för joniserande strålning, och 
om upphävande av direktiven 
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 
96/29/Euratom, 97/43/Euratom och 
2003/122/Euratom (EUT L 13, 17.1.2014, 
s. 1).

46 Rådets direktiv 2013/59/Euratom av den 
5 december 2013 om fastställande av 
grundläggande säkerhetsnormer för skydd 
mot de faror som uppstår till följd av 
exponering för joniserande strålning, och 
om upphävande av direktiven 
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 
96/29/Euratom, 97/43/Euratom och 
2003/122/Euratom (EUT L 13, 17.1.2014, 
s. 1).

47 Rådets direktiv 2014/87/Euratom av den 
8 juli 2014 om ändring av direktiv 
2009/71/Euratom om upprättande av ett 
gemenskapsramverk för kärnsäkerhet vid 
kärntekniska anläggningar (EUT L 219, 
25.7.2014, s. 42–52).

47 Rådets direktiv 2014/87/Euratom av den 
8 juli 2014 om ändring av direktiv 
2009/71/Euratom om upprättande av ett 
gemenskapsramverk för kärnsäkerhet vid 
kärntekniska anläggningar (EUT L 219, 
25.7.2014, s. 42–52).

48 Rådets direktiv 2013/51/Euratom av den 
22 oktober 2013 om fastställande av krav 
avseende skydd av allmänhetens hälsa mot 
radioaktiva ämnen i dricksvatten (EUT L 
296, 7.11.2013, s. 12).

48 Rådets direktiv 2013/51/Euratom av den 
22 oktober 2013 om fastställande av krav 
avseende skydd av allmänhetens hälsa mot 
radioaktiva ämnen i dricksvatten (EUT L 
296, 7.11.2013, s. 12).

Or. en

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(k) Att ta ut ytvatten eller grundvatten 
som orsakar eller kan orsaka betydande 
skada på ytvattenförekomsters ekologiska 

(k) Att i den mening som avses i 
direktiv 2000/60/EG ta ut ytvatten eller 
grundvatten som orsakar eller kan orsaka 
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status eller potential eller på 
grundvattenförekomsters kvantitativa 
status.

betydande skada på ytvattenförekomsters 
ekologiska status eller potential eller på 
grundvattenförekomsters kvantitativa 
status.

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(l) Att avliva, destruera, ta, inneha, 
sälja eller till försäljning utbjuda ett eller 
flera exemplar av arter av vilda djur eller 
växter som förtecknas i bilagorna IV och V 
(om arterna i bilaga V omfattas av samma 
bestämmelser som de som antagits för arter 
i bilaga IV) till rådets direktiv 92/43/EEG49 
och de arter som avses i artikel 1 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG50, utom i de fall då 
handlingen avser en försumbar mängd 
sådana exemplar.

(l) Att avliva, destruera, ta, inneha, 
sälja eller till försäljning utbjuda ett eller 
flera exemplar av arter av vilda djur eller 
växter som förtecknas i bilagorna IV och V 
(om arterna i bilaga V omfattas av samma 
bestämmelser som de som antagits för arter 
i bilaga IV) till rådets direktiv 92/43/EEG49 
och de arter som avses i artikel 1 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG50, utom i de fall då 
handlingen avser en försumbar mängd 
sådana exemplar och inte i betydande 
omfattning påverkar den naturliga miljön 
för dessa arter och inte äventyrar 
ansträngningarna för att stabilisera deras 
populationer.

__________________ __________________
49 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 
maj 1992 om bevarande av livsmiljöer 
samt vilda djur och växter (EGT L 206, 
22.7.1992, s. 7).

49 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 
21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer 
samt vilda djur och växter (EGT L 206, 
22.7.1992, s. 7).

50 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 
om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 
26.1.2010, s. 7).

50 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 
om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 
26.1.2010, s. 7).

Or. en
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Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led p – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(p) Att introducera eller sprida 
invasiva främmande arter av 
unionsbetydelse när

(p) Att föra in på unionens territorium, 
släppa ut på marknaden, hålla, föda upp, 
transportera, använda, utbyta, tillåta 
förökning, tillväxt eller odling av, släppa ut 
i miljön eller sprida invasiva främmande 
arter av unionsbetydelse när handlingen 
bryter mot de restriktioner som anges i 
artikel 7.1 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1143/201453a.
__________________
53a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1143/2014 av den 
22 oktober 2014 om förebyggande och 
hantering av introduktion och spridning 
av invasiva främmande arter (EUT L 317, 
4.11.2014, s. 35).

Or. en

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led p – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) handlingen bryter mot de 
restriktioner som anges i artikel 7.1 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1143/201453,

utgår

__________________
53 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 
oktober 2014 om förebyggande och 
hantering av introduktion och spridning 
av invasiva främmande arter (EUT L 317, 
4.11.2014, s. 35).
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Or. en

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led p – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) handlingen bryter mot ett villkor 
för utfärdande av tillstånd enligt artikel 8 
eller av godkännande enligt artikel 9 i 
förordning (EU) nr 1143/2014 och 
orsakar eller kan orsaka dödsfall eller 
allvarlig personskada, eller väsentlig 
skada på luft-, mark- eller 
vattenkvaliteten eller på djur eller växter.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
de handlingar som avses i punkt 1 a, b, c, 
d, e, f, h, i, j, k, m, n, p ii, q och r också 
utgör straffbara gärningar, om de begås av 
åtminstonegrov oaktsamhet.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
de handlingar som avses i punkt 1 också 
utgör straffbara gärningar, om de begås av 
oaktsamhet.

Or. en

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
anstiftan av och medhjälp till att begå de 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
uppsåtlig anstiftan av och medhjälp till att 
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straffbara gärningar som avses i artikel 3.1 
utgör en straffbar gärning.

begå de straffbara gärningar som avses i 
artikel 3.1 utgör en straffbar gärning.

Or. en

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att 
säkerställa att de brott som avses i 
artiklarna 3 och 4 beläggs med effektiva, 
proportionella och avskräckande 
straffrättsliga påföljder.

1. Medlemsstaterna ska vidta de 
åtgärder och inleda de förfaranden som är 
nödvändiga för att säkerställa att de brott 
som avses i artiklarna 3 och 4 beläggs med 
effektiva, proportionella och avskräckande 
straffrättsliga påföljder genom ett snabbt 
förfarande.

Or. en

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) tillfällig eller permanent uteslutning 
från tillgång till offentlig finansiering, 
inklusive anbudsförfaranden, bidrag och 
förmåner,

(c) tillfällig eller permanent uteslutning 
från tillgång till offentlig finansiering, 
inklusive anbudsförfaranden, bidrag, 
förmåner och licenser,

Or. en

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
juridiska personer kan ställas till ansvar för 
sådana brott som avses i artiklarna 3 och 4 
och som begåtts till förmån för dessa 
juridiska personer av en person som agerat 
antingen enskilt eller som en del av den 
juridiska personens organisation och som 
har en ledande ställning inom den juridiska 
personens organisation grundad på

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
juridiska personer kan ställas till ansvar för 
sådana brott som avses i artiklarna 3 och 4 
och som begåtts till förmån för dessa 
juridiska personer av en person som agerat 
antingen enskilt eller som en del av den 
juridiska personens organisation och som 
har en relevant ledande ställning inom den 
juridiska personens organisation grundad 
på

Or. en

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) behörighet att företräda den 
juridiska personen,

(a) relevant behörighet att företräda 
den juridiska personen,

Or. en

Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) befogenhet att fatta beslut på den 
juridiska personens vägnar,

(b) befogenhet att fatta relevanta beslut 
på den juridiska personens vägnar,

Or. en
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Ändringsförslag 41

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Juridiska personers ansvar enligt 
punkterna 1 och 2 ska inte utesluta 
lagföring av fysiska personer som är 
gärningsmän vid, anstiftare av eller 
medhjälpare till de brott som avses i 
artiklarna 3 och 4.

3. Juridiska personers ansvar enligt 
punkterna 1 och 2 ska inte utesluta 
lagföring av fysiska personer som är 
gärningsmän vid, anstiftare av eller 
medhjälpare till de brott som avses i 
artiklarna 3 och 4, särskilt i fall då 
bolagsstyrelseledamöterna är medvetna 
om eller borde ha varit medvetna om 
verksamhet med hög risk för att orsaka 
miljöskada.

Or. en

Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att 
säkerställa att juridiska personer som ställts 
till ansvar i enlighet med artikel 6.1 kan bli 
föremål för effektiva, proportionella och 
avskräckande påföljder.

1. Medlemsstaterna ska vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att 
säkerställa att juridiska personer som ställts 
till ansvar i enlighet med artikel 6.1 kan bli 
föremål för effektiva, proportionella och 
avskräckande straffrättsliga eller 
icke-straffrättsliga påföljder och åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 43

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta 2. Medlemsstaterna ska vidta 
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nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
påföljderna eller åtgärderna för juridiska 
personer som enligt artikel 6.1 är 
ansvariga för de brott som avses i 
artiklarna 3 och 4 ska omfatta

nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
påföljderna eller åtgärderna för juridiska 
personer som enligt artikel 6.1 ställts till 
ansvar för de brott som avses i artiklarna 3 
och 4 ska omfatta straffrättsliga och 
icke-straffrättsliga påföljder och åtgärder, 
såsom

Or. en

Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) skyldighet att återställa miljön inom 
en viss period,

(b) skyldighet att återställa miljön inom 
en viss period, förutsatt att skadan är 
reversibel eller, om skadan är 
oåterkallelig, skyldighet att betala 
ersättning för miljöskadan,

Or. en

Ändringsförslag 45

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(k) offentliggörande av det rättsliga 
beslut som ligger till grund för domen 
eller för de påföljder eller åtgärder som 
tillämpats.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 46

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att 
säkerställa att en juridisk person som har 
ställts till ansvar i enlighet med artikel 6.2 
kan bli föremål för effektiva, 
proportionella och avskräckande påföljder 
eller åtgärder.

3. Medlemsstaterna ska vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att 
säkerställa att en juridisk person som har 
ställts till ansvar i enlighet med artikel 6.2 
kan bli föremål för effektiva, 
proportionella och avskräckande 
straffrättsliga och icke-straffrättsliga 
påföljder eller åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 47

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
de brott som avses i artikel 3.1 a–j, n, q och 
r beläggs med böter, vars högsta gräns ska 
vara minst 5 % av den juridiska personens 
[/företagets] totala globala omsättning 
under det räkenskapsår som föregår 
bötesbeslutet.

4. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
de brott som avses i artikel 3.1 a–j, n, q och 
r beläggs med böter, vars högsta gräns ska 
vara minst 10 % av den juridiska personens 
genomsnittliga globala omsättning under 
de tre räkenskapsår som föregår 
bötesbeslutet.

Or. en

Ändringsförslag 48

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
de brott som avses i artikel 3.1 k, l, m, o 
och p beläggs med böter, vars högsta gräns 
ska vara minst 3 % av den juridiska 
personens [/företagets] totala globala 

5. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
de brott som avses i artikel 3.1 k, l, m, o 
och p beläggs med böter, vars högsta gräns 
ska vara minst 10 % av den juridiska 
personens genomsnittliga globala 



PR\1265220SV.docx 29/40 PE737.290v01-00

SV

omsättning under det räkenskapsår som 
föregår bötesbeslutet.

omsättning under de tre räkenskapsår som 
föregår bötesbeslutet.

Or. en

Ändringsförslag 49

Förslag till direktiv
Artikel 8 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) gärningsmannen har begått 
liknande tidigare överträdelser av 
miljölagstiftningen,

(f) gärningsmannen tidigare har dömts 
för brott av samma art enligt artikel 3 
eller 4,

Or. en

Ändringsförslag 50

Förslag till direktiv
Artikel 8 – stycke 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) gärningsmannen hindrar aktivt 
inspektioner, tullkontroller eller 
utredningar, eller skrämmer eller stör 
vittnen eller klagande.

(j) gärningsmannen hindrar aktivt 
inspektioner, tullkontroller eller 
utredningar, eller skrämmer eller stör 
vittnen eller klagande,

Or. en

Ändringsförslag 51

Förslag till direktiv
Artikel 8 – stycke 1 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) brottet begicks i form av en 
cyberattack inom ramen för rådets 
förordning (EU) 2019/796,
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Or. en

Ändringsförslag 52

Förslag till direktiv
Artikel 8 – stycke 1 – led jb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(jb) brottet begicks inom ett skyddat 
område, t.ex. ett område som omfattas av 
Natura 2000,

Or. en

Ändringsförslag 53

Förslag till direktiv
Artikel 8 – stycke 1 – led jc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(jc) brottet begicks i samband med 
andra brott,

Or. en

Ändringsförslag 54

Förslag till direktiv
Artikel 9 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) gärningsmannen återställer naturen 
till sitt tidigare skick,

(a) gärningsmannen återställer naturen 
till sitt tidigare skick innan vederbörande 
döms,

Or. en
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Ändringsförslag 55

Förslag till direktiv
Artikel 9 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) gärningsmannen vidtog åtgärder 
för att minimera verkningarna och 
omfattningen av den skada som orsakats 
av brottet innan vederbörande dömdes,

Or. en

Ändringsförslag 56

Förslag till direktiv
Artikel 10 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att deras 
behöriga myndigheter i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/42/EU58 fryser eller förverkar, 
beroende på vad som är lämpligt, vinning 
som härrör från något av de brott som 
avses i det här direktivet och hjälpmedel 
som använts eller varit avsedda att 
användas för att begå eller bidra till att 
begå något av dessa brott.

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att deras 
behöriga myndigheter i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/42/EU fryser eller förverkar, 
beroende på vad som är lämpligt, all 
vinning som härrör från något av de brott 
som avses i det här direktivet och 
hjälpmedel som använts eller varit avsedda 
att användas för att begå eller bidra till att 
begå något av dessa brott.

__________________ __________________
58 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/42/EU av den 3 april 2014 om 
frysning och förverkande av hjälpmedel 
vid och vinning av brott i Europeiska 
unionen (EUT L 127, 29.4.2014, s. 39).

58 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/42/EU av den 3 april 2014 om 
frysning och förverkande av hjälpmedel 
vid och vinning av brott i Europeiska 
unionen (EUT L 127, 29.4.2014, s. 39).

Or. en
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Ändringsförslag 57

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) av de brott som avses i artiklarna 3 
och 4 som är belagda med ett maximistraff 
på minst tio års fängelse under en 
tidsperiod av minst tio år räknat från den 
tidpunkt då brottet begicks, när 
gärningarna är straffbara,

(a) av de brott som avses i artiklarna 3 
och 4 som är belagda med ett maximistraff 
på minst tio års fängelse under en 
tidsperiod av minst tio år räknat från den 
tidpunkt då brottet upptäcktes, när 
gärningarna är straffbara,

Or. en

Ändringsförslag 58

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) av de brott som avses i artiklarna 3 
och 4 som är belagda med ett maximistraff 
på minst sex års fängelse för en tidsperiod 
av minst sex år räknat från den tidpunkt då 
brottet begicks, när brotten är straffbara,

(b) av de brott som avses i artiklarna 3 
och 4 som är belagda med ett maximistraff 
på minst sex års fängelse för en tidsperiod 
av minst sex år räknat från den tidpunkt då 
brottet upptäcktes, när brotten är straffbara,

Or. en

Ändringsförslag 59

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) av de brott som avses i artiklarna 3 
och 4 som är belagda med ett maximistraff 
på minst fyra års fängelse för en tidsperiod 
av minst fyra år räknat från den tidpunkt då 
brottet begicks, när brotten är straffbara.

(c) av de brott som avses i artiklarna 3 
och 4 som är belagda med ett maximistraff 
på minst fyra års fängelse för en tidsperiod 
av minst fyra år räknat från den tidpunkt då 
brottet upptäcktes, när brotten är straffbara.

Or. en
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Ändringsförslag 60

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Genom undantag från punkt 2 får 
medlemsstaterna fastställa en 
preskriptionstid som är kortare än tio år, 
men inte kortare än fyra år, förutsatt att 
tidsperioden kan avbrytas eller tillfälligt 
upphävas i händelse av vissa handlingar.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 61

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Gärningsmannen är medborgare 
eller har sin hemvist i landet.

(d) Gärningsmannen är medborgare 
eller har sin hemvist i landet, eller är ett 
bolag med säte i en medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 62

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
personer som rapporterar om sådana brott 
som avses i artiklarna 3 och 4 i detta 
direktiv och lämnar bevis eller på annat sätt 
samarbetar i samband med utredningen, 
lagföringen eller domstolsprövning av 
sådana brott ges nödvändigt stöd och 

2. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
personer som rapporterar om sådana brott 
som avses i artiklarna 3 och 4 i detta 
direktiv och lämnar bevis eller på annat sätt 
samarbetar i samband med utredningen, 
lagföringen eller domstolsprövning av 
sådana brott ges nödvändigt stöd och 
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bistånd i samband med straffrättsliga 
förfaranden.

bistånd i samband med straffrättsliga 
förfaranden i enlighet med deras 
nationella rättssystem.

Or. en

Ändringsförslag 63

Förslag till direktiv
Artikel 14 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska, i enlighet med sina 
nationella rättssystem, säkerställa att den 
berörda allmänheten har lämplig rätt att 
delta i förfaranden rörande de brott som 
avses i artiklarna 3 och 4, till exempel som 
civilrättslig part.

Medlemsstaterna ska, i enlighet med sina 
nationella rättssystem, säkerställa att den 
berörda allmänheten har möjlighet att 
agera via administrativa eller rättsliga 
förfaranden rörande de brott som avses i 
artiklarna 3 och 4, till exempel som 
civilrättslig part. I förekommande fall ska 
direkta brottsoffer som utsatts för de brott 
som avses i artikel 3 eller 4 eller 
företrädare för direkta brottsoffer ha 
möjlighet att hos en domstol ansöka om 
att få administrativa eller rättsliga 
förfaranden behandlade gemensamt.

Or. en

Ändringsförslag 64

Förslag till direktiv
Artikel 15 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder, såsom kampanjer för information 
och medvetandegörande samt forsknings- 
och utbildningsprogram, i syfte att minska 
den samlade miljöbrottsligheten, öka 
allmänhetens medvetenhet och minska 
risken för att befolkningen drabbas av 
miljöbrott. Om så är lämpligt ska 
medlemsstaterna agera i samarbete med 

Med tanke på vikten av förebyggande 
åtgärder som ett första steg för att 
undvika miljöskador ska medlemsstaterna 
vidta lämpliga åtgärder, såsom kampanjer 
för information och medvetandegörande 
samt forsknings- och utbildningsprogram, i 
syfte att minska den samlade 
miljöbrottsligheten, öka allmänhetens 
medvetenhet och minska risken för 
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berörda aktörer. miljöbrott. Om så är lämpligt ska 
medlemsstaterna agera i samarbete med 
berörda aktörer.

Or. en

Ändringsförslag 65

Förslag till direktiv
Artikel 16 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
nationella myndigheter som upptäcker, 
utreder, och lagför miljöbrott eller dömer i 
miljöbrottmål har tillräckligt många 
kvalificerade anställda och tillräckliga 
ekonomiska, tekniska och teknologiska 
resurser för att de effektivt ska kunna 
utföra sina uppgifter.

Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
nationella myndigheter eller andra 
berörda myndigheter som upptäcker, 
utreder, och lagför miljöbrott eller dömer i 
miljöbrottmål har tillräckligt många 
kvalificerade anställda och tillräckliga 
ekonomiska, tekniska och teknologiska 
resurser för att de effektivt ska kunna 
utföra sina uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 66

Förslag till direktiv
Artikel 17 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar rättsväsendets 
oberoende eller olikheter i rättsväsendets 
uppbyggnad inom unionen ska 
medlemsstaterna kräva att de som 
ansvarar för utbildning av domare, 
åklagare, poliser, domstolspersonal liksom 
annan personal vid rättsliga myndigheter 
som arbetar med straffrättsliga förfaranden 
tillhandahåller lämplig utbildning om 
syftena med detta direktiv vilken är 
anpassad till personalens och 
myndigheternas funktioner.

Utan att det påverkar rättsväsendets 
oberoende eller olikheter i rättsväsendets 
uppbyggnad inom unionen ska 
medlemsstaterna säkerställa att 
specialiserad utbildning regelbundet 
tillhandahålls domare, åklagare, poliser, 
domstolspersonal liksom annan personal 
vid rättsliga myndigheter som arbetar med 
straffrättsliga förfaranden om syftena med 
detta direktiv vilken är anpassad till 
personalens och myndigheternas 
funktioner.
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Or. en

Ändringsförslag 67

Förslag till direktiv
Artikel 18 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att effektiva 
utredningsverktyg, som de som används 
när det gäller organiserad brottslighet eller 
andra grova brott, också är tillgängliga för 
att utreda eller lagföra de brott som avses i 
artiklarna 3 och 4.

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att effektiva 
utredningsverktyg, som de som används 
för bekämpning av organiserad 
brottslighet eller andra grova brott, är 
effektiva, står i proportion till det brott 
som begåtts och är tillgängliga för att 
utreda eller lagföra de brott som avses i 
artiklarna 3 och 4.

Or. en

Ändringsförslag 68

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) vilka resurser som behövs och hur 
specialisering hos yrkesverksamma inom 
brottsbekämpning ska stödjas,

(e) vilka resurser som behövs och som 
ska anslås och hur specialisering hos 
yrkesverksamma inom brottsbekämpning 
ska stödjas,

Or. en

Ändringsförslag 69

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) påföljdstyper och påföljdsnivåer 
som utdömts för miljöbrott, inbegripet per 

(h) påföljdstyper och påföljdsnivåer 
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miljöbrottskategori enligt artikel 3. som utdömts för miljöbrott.

Or. en

Ändringsförslag 70

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska regelbundet 
offentliggöra en rapport på grundval av de 
statistiska uppgifter som lämnats av 
medlemsstaterna. Rapporten ska 
offentliggöras första gången tre år efter det 
att det standardformat som avses i 
artikel 22 har fastställts.

5. Kommissionen ska minst vartannat 
år offentliggöra en rapport på grundval av 
de statistiska uppgifter som lämnats av 
medlemsstaterna. Rapporten ska 
offentliggöras första gången tre år efter det 
att det standardformat som avses i 
artikel 22 har fastställts.

Or. en

Ändringsförslag 71

Förslag till direktiv
Artikel 25 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utvärdering och rapportering Utvärdering, rapportering och översyn

Or. en

Ändringsförslag 72

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast den [Publikationsbyrån: för 
in datumet fyra år efter utgången av 
införlivandeperioden] ska kommissionen 
göra en utvärdering av verkningarna av 

3. Senast den [Publikationsbyrån: för 
in datumet tre år efter utgången av 
införlivandeperioden] och vartannat år 
därefter ska kommissionen göra en 
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detta direktiv och överlämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet. 
Medlemsstaterna ska förse kommissionen 
med de uppgifter som är nödvändiga för att 
utarbeta rapporten. 

utvärdering av verkningarna av detta 
direktiv och av behovet av att uppdatera 
förteckningen över miljöbrott och 
överlämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet. 
Medlemsstaterna ska förse kommissionen 
med de uppgifter som är nödvändiga för att 
utarbeta rapporten. Rapporten ska i 
förekommande fall åtföljas av ett 
lagstiftningsförslag.

Or. en
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MOTIVERING

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag till direktiv om skydd för miljön genom 
straffrättsliga bestämmelser och om upphävande av direktiv 2008/99/EG. 

Genom direktiv 2008/99/EG infördes en viktig princip i miljöunionens rättsliga ram om att 
miljöbrott bör bekämpas och gärningsmännen straffas i alla EU:s medlemsstater. Detta var 
avgörande för att se till att principen om att förorenaren betalar respekteras och att 
EU:s regelverk på miljöområdet efterlevs.

Trots de goda avsikterna har direktivets alla mål inte uppnåtts. Direktivet har inte setts över 
förrän nu och kommissionens utvärdering 2020 visade på grundläggande problem med 
tillämpningen av direktivet i medlemsstaterna. Kommissionen tog bland annat upp följande 
huvudsakliga problem:

 Brist på heltäckande uppgifter om miljöbrott.

 Bristande tydlighet när det gäller vissa rättsliga termer.

 Betydande skillnader i de påföljder som tillämpas av medlemsstaterna, inbegripet 
kompletterande påföljder och påföljder för juridiska personer.

 Bristande flexibilitet när det gäller anpassningen av direktivets tillämpningsområde.

 Brister i det gränsöverskridande samarbetet, däribland bristande medvetenhet bland 
åklagare och domare.

Dessa problem ledde också till bristande enhetlighet i rättsliga och praktiska termer samt till 
skillnader i genomförandet och tillämpningen av unionens regler om miljöbrott. Detta gav 
upphov till ojämlika villkor och försämrade den inre marknadens funktion. Kommissionens 
förslag till direktiv om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser kommer därför 
mycket lägligt. Föredraganden föreslår att man tar itu med bristen på enhetlighet genom att 
efterlysa ytterligare harmonisering och överväganden om att komplettera direktivet med andra 
politikområden, t.ex. fullständig enhetlighet genom en förordning.

De befintliga problemen med att effektivt bekämpa miljöbrott skapade incitament i de flesta 
medlemsstater för gärningsmän att kringgå EU:s eller medlemsstaternas rättsliga 
bestämmelser om miljöskydd, eftersom risken för en fällande dom var låg och påföljderna 
ofta inte hade någon avskräckande effekt. Miljöbrott är dessutom ofta kopplade till 
organiserad brottslig verksamhet med en gränsöverskridande dimension, såsom olaglig 
avfallstransport eller handel med skyddade arter. De årliga intäkterna på marknaden för 
olagligt avfall uppskattas till exempel till mellan 4 och 15 miljarder euro. 

Föredraganden föreslår därför att man

 effektiviserar utredningar och lagföring av miljöbrott,
 klargör relevanta rättsliga termer,
 förbättrar uppgiftsinsamlingen,
 säkerställer effektiva, avskräckande och proportionella former och nivåer för 

påföljder,
 stärker de förebyggande åtgärderna.

Föredraganden föreslår att detta bland annat ska uppnås genom att böterna för juridiska 
personer höjs, så att den högsta gränsen är minst 10 procent av den juridiska personens 
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genomsnittliga globala omsättning under de senaste tre räkenskapsåren, vilket är mer i linje 
med EU:s konkurrensrätt. Vidare föreslår föredraganden att preskriptionstiderna för miljöbrott 
förlängs, eftersom det ofta är svårt att på kortare tid upptäcka de brott som begåtts liksom 
deras omfattning och skadliga konsekvenser. 

I enlighet med artikel 191.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är dessutom 
försiktighetsprincipen tillämplig på unionens miljöpolitik, och förebyggande åtgärder har en 
central betydelse. Viktiga avskräckande medel mot miljöbrott är heltäckande och effektiva 
förebyggande åtgärder samt avskräckande och proportionella straffrättsliga sanktioner och 
påföljder. Förorenaren bör betala och bära hela kostnaden för den miljöskada som orsakats. 
Föredraganden föreslår att förorenaren betalar riktade böter, som delvis bidrar till 
förebyggande åtgärder. På så sätt kan ett begånget miljöbrott förhindra andra miljöbrott.

Det är också viktigt att medvetenheten om miljöbrott och miljöskada ökar över hela världen. 
Detta är nödvändigt eftersom globaliseringen av affärsverksamheter till exempel innebär att 
EU-baserade företag kan vara inblandade i brottslig verksamhet utanför unionens territorium. 
Det är viktigt att FN:s aktiva arbete framhålls, såsom insatserna för att stärka den rättsliga 
ramen genom införandet av en definition av ekocid. 

Föredraganden är övertygad om att detta direktiv genom Europaparlamentets starka 
ståndpunkt kommer att leda till att miljöbrott bekämpas effektivt på EU-nivå och 
internationell nivå och därigenom till att miljöskador förebyggs på det sätt som avses och till 
att lika villkor skapas för unionens industri.


