
PA\701511BG.doc PE400.272v01-00

BG BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 










 2009

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

2007/0022(COD)

9.1.2008

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ
на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните

на вниманието на комисията по правни въпроси

относно предложението за директива на Европейския парламент и на 
Съвета
защитата на околната среда чрез наказателното право
(COM(2007)0051 – C6-0063/2007 – 2007/0022(COD))

Докладчик по становище: (*) Dan Jørgensen

(*) Процедура с асоциирани комисии - член 47 от Правилника за 
дейността на ЕП



PE400.272v01-00 2/6 PA\701511BG.doc

BG

PA_Legam



PA\701511BG.doc 3/6 PE400.272v01-00

BG

КРАТКА ОБОСНОВКА

The general background:
Back in 1998 the Council for the first time agreed to take action to protect the environment 
through criminal law, and following the discussion and decisions back then the Commission 
adopted a proposal for a directive in 2001 and the Parliament adopted a 1st reading report in 
2002.

The main point was to ensure more effective application of community law by defining a 
common minimum set of offences. The Council, however, did not discuss the proposals of 
Parliament and Commission but instead they adopted a framework decision in January 2003 
based on the 3rd pillar (EU-treaty).

This framework decision was annulled by the European Court of Justice since it was found 
that everything in the decision aimed at protecting the environment – and that this could and 
should be done by applying the EC-treaty article 175 (which is the 1st pillar).

The outcome was a lack of legislation or regulation in this field since the Council had adopted 
a third pillar decision which was annulled by the Court while no first pillar legislation was in 
place.

As a consequence both Parliament and the Commission have argued the need for the new 
proposal which was put forward last year (COM (2007) 51).

The proposal:
The two most essential and controversial parts of the current Commission proposal aims to (1) 
set out a harmonised set of offences which should be punished by criminal sanctions by all 
member states and (2) to harmonise or approximate sanctions for particularly serious 
environmental crimes by agreeing on a common frame.
These steps were considered necessary to ensure an effective protection of the environment 
and secure a uniform and fair enforcement and implementation across the community.

Recently, however, the Court ruling in the case of ship pollution (judgment of 23 October 
2007 in case C-440/05) has increased the pressure on specifically the provisions of article 5 
and 7 of the current proposal on approximation of sanctions for natural and legal persons 
respectively.

The draft opinion of the Environmental Committee:
The rapporteur considers the framework put forward by the Commission a fruitful one in 
order to effectively protect the environment and secure a uniform and fair enforcement and 
implementation across the community.
Hence, the rapporteur proposes not to delete or amend the Commission proposal on these 
particular points.

Turning to the offences the rapporteur wishes to strengthen the wording and meaning of 
certain specific aspects.
Protection of habitats should be a main priority but the proposals of the Commission has been 
criticised by member states for being unclear an ambiguous, and hence the rapporteur has 
proposed an amendment to clarify and define exactly what is meant by “protected habitats”.

Furthermore the rapporteur suggests stressing the responsibility of the manufactures, 
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exporters, importers, transporters etc.
In cases where there is reason to believe that the product or substance of concerns is likely to 
cause death or serious injury to persons or substantial damage to the environment the 
treatment, sale, storage or alike should be considered an offence according to this directive.

Finally, the rapporteur proposes to clarify the obligation of member states to ensure sufficient 
resources, personnel and training to actually reduce environmental crime through the novel 
approach outlined by this directive.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по правни въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Текст, предложен от Комисията1 Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
Член 2, буква (б)

(б) „юридическо лице“ означава всеки 
правен субект, който притежава такъв 
статут според приложимото национално 
законодателство, с изключение на 
държавите или други обществени 
органи, упражняващи суверенните си 
права, и публичните международни 
организации.

(б) „юридическо лице“ означава всеки 
правен субект, който притежава такъв 
статут според приложимото национално 
законодателство, с изключение на 
държавите или регионални и местни 
правителства, упражняващи 
суверенните си права, и публичните 
международни организации.

Изменение 2
Член 2, буква  (б а) (нова)

(б а) "защитено местообитание" 
означава всяка област, определена за 
зона под специална защита по смисъла 
на член 4, параграф 1 или 2 от 
Директива 79/409/EИО или за 
специална зона на опазване по смисъла 

                                               
1 Все още непубликуван в ОВ.
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на член 4, параграф 4 от Директива 
92/43/EEC.

Изменение 3
Член 3, буква з)

(з) незаконното значително влошаване 
на състоянието на защитен ареал;

(з) всяко поведение, което причинява
значително влошаване на състоянието на 
защитен ареал;

Изменение 4
Член 3, буква (и а) (нова)

(и а) производството, преработката, 
складирането, употребата, 
транспортирането, износа или вноса 
на генетично модифицирани 
организми, експлозиви за цивилна 
употреба, пиротехнически материали, 
химически вещества, биоциди и 
продукти за растителна защита, 
които причиняват или биха могли да 
причинят смърт или сериозни 
наранявания на хора или съществени 
да вреди на качеството на въздуха, 
почвата или водата, или на животни 
или растения.

Изменение 5
Член 7, параграф 4, уводна част

4. Санкциите, предвидени в този член, 
могат да бъдат придружени от други 
санкции или мерки, и по-специално:

4. Санкциите, предвидени в този член, 
трябва да бъдат придружени, където е 
подходящо, от други санкции или мерки, 
и по-специално:

Изменение 6
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Член 9, парагрaф 1, алинея 1

1. Държавите-членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконови и 
административни разпоредби, 
необходими за постигане на съответствие 
с настоящата директива най-късно до 
[…]. Те незабавно съобщават на 
Комисията текста на тези разпоредби и 
таблицата на съответствието между тези 
разпоредби и настоящата директива.

1. Държавите-членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконови и 
административни разпоредби, 
необходими за постигане на съответствие 
с настоящата директива най-късно до [...]. 
Те гарантират, че съответните 
служби разполагат с достатъчно 
персонал и обучение, за да могат 
органите и съдилища да посрещнат 
предизвикателството за съществено 
намаляване на престъпления към 
околната среда. Те незабавно съобщават 
на Комисията текста на тези разпоредби и 
таблицата на съответствието между тези 
разпоредби и настоящата директива.
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