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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το γενικό ιστορικό πλαίσιο:
Το 1998 το Συμβούλιο για πρώτη φορά συμφώνησε να αναλάβει δράση για την προστασία
του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου, και μετά από συζητήσεις και αποφάσεις η
Επιτροπή ενέκρινε πρόταση οδηγίας το 2001 και το Κοινοβούλιο ενέκρινε έκθεση σε πρώτη
ανάγνωση το 2002.

Το βασικό ήταν να εξασφαλιστεί αποτελεσματικότερη εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας
με τον καθορισμό μιας κοινής ελάχιστης δέσμης αδικημάτων. Ωστόσο, το Συμβούλιο δεν
συζήτησε τις προτάσεις του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, αλλά αντίθετα ενέκρινε μια 
απόφαση-πλαίσιο τον Ιανουάριο του 2003 βασισμένη στον 3ο πυλώνα (Συνθήκη ΕΕ).

Αυτή η απόφαση-πλαίσιο ακυρώθηκε από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων διότι
διαπιστώθηκε ότι τα πάντα στην απόφαση αποσκοπούσαν στην προστασία του 
περιβάλλοντος και ότι αυτό μπορούσε και θα έπρεπε να γίνει με την εφαρμογή του άρθρου 
175 της Συνθήκης ΕΚ (η οποία είναι ο 1ος πυλώνας).

Το αποτέλεσμα ήταν η έλλειψη νομοθεσίας ή κανονισμού στον εν λόγω τομέα αφού το
Συμβούλιο είχε εγκρίνει απόφαση 3ου πυλώνα η οποία ακυρώθηκε από το Δικαστήριο ενώ 
δεν υπήρχε καμία νομοθεσία 1ου πυλώνα.

Ως συνέπεια, αφενός το Κοινοβούλιο και αφετέρου η Επιτροπή υποστήριξαν την ανάγκη για
τη νέα πρόταση η οποία υποβλήθηκε πέρυσι (COM (2007) 51).

Η πρόταση: 
Τα δύο πλέον απαραίτητα και αμφιλεγόμενα μέρη της παρούσας πρότασης της Επιτροπής
στοχεύουν (1) στη θέσπιση μιας εναρμονισμένης δέσμης αδικημάτων τα οποία πρέπει να 
τιμωρούνται με ποινικές κυρώσεις από όλα τα κράτη μέλη και (2) στην εναρμόνιση ή στην 
προσέγγιση των κυρώσεων για ιδιαίτερα σοβαρά περιβαλλοντικά εγκλήματα με τη συμφωνία 
επί ενός κοινού πλαισίου.
Αυτά τα μέτρα θεωρήθηκαν αναγκαία προκειμένου να εξασφαλισθεί μια αποτελεσματική 
προστασία του περιβάλλοντος και να διασφαλισθεί η ενιαία και δίκαιη επιβολή και εφαρμογή 
σε ολόκληρη την Κοινότητα.

Ωστόσο, πρόσφατα, με την απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση της ρύπανσης από
σκάφη (απόφαση της 23ης Οκτωβρίου 2007 στην υπόθεση C-440/05) έχει αυξηθεί η πίεση 
ιδιαίτερα στις διατάξεις του άρθρου 5 και του άρθρου 7 της παρούσας πρότασης σχετικά με 
την προσέγγιση των κυρώσεων για φυσικά και νομικά πρόσωπα αντίστοιχα.

Το σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος: 
Ο συντάκτης γνωμοδότησης θεωρεί το πλαίσιο που υποβάλλει η Επιτροπή γόνιμο
προκειμένου να προστατευθεί αποτελεσματικά το περιβάλλον και να διασφαλισθεί μια ενιαία 
και δίκαιη επιβολή και εφαρμογή σε ολόκληρη την Κοινότητα. 
Ως εκ τούτου, ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει να μην διαγραφεί ή να μην τροποποιηθεί 
η πρόταση της Επιτροπής επί αυτών των συγκεκριμένων σημείων.

Όσον αφορά τα αδικήματα, ο συντάκτης γνωμοδότησης επιθυμεί να ενισχυθεί η διατύπωση 
και η έννοια ορισμένων συγκεκριμένων πτυχών.
Η προστασία των οικολογικών ενδιαιτημάτων πρέπει να αποτελεί κύρια προτεραιότητα αλλά
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οι προτάσεις της Επιτροπής έχουν επικριθεί από κράτη μέλη ότι είναι ασαφείς και 
συγκεχυμένες, και ως εκ τούτου ο συντάκτης γνωμοδότησης έχει προτείνει τροποποίηση για 
τη διασαφήνιση και τον ακριβή ορισμό του τι σημαίνει «προστατευμένα οικολογικά 
ενδιαιτήματα».

Περαιτέρω, ο συντάκτης γνωμοδότησης εισηγείται να τονισθεί η ευθύνη των 
κατασκευαστών, των εξαγωγέων, των εισαγωγέων, των μεταφορέων κλπ.
Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει λόγος να θεωρείται ότι το προϊόν ή ουσία προϊόντος
ενδεχομένως να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρή βλάβη σε άτομα ή ουσιαστική ζημία στο 
περιβάλλον, η κατεργασία, η πώληση, η αποθήκευση ή παρόμοιες πράξεις πρέπει να 
θεωρούνται αδίκημα σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.
Τέλος, ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει να διασαφηνισθεί η υποχρέωση των κρατών
μελών να εξασφαλίζουν επαρκείς πόρους, προσωπικό και κατάρτιση ώστε να μειωθεί 
πραγματικά το περιβαλλοντικό έγκλημα μέσω της νέας προσέγγισης που αναπτύσσεται με 
την παρούσα οδηγία.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην 
έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Άρθρο 2, στοιχείο β)

β) «νομικό πρόσωπο» κάθε νομική οντότητα 
(υποκείμενο δικαίου) που έχει το καθεστώς 
αυτό βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 
δικαίου, εξαιρουμένων των κρατών και των 
άλλων δημοσίων φορέων κατά την άσκηση 
των κυριαρχικών τους δικαιωμάτων καθώς 
και των διεθνών οργανισμών δημοσίου 
δικαίου.

β) «νομικό πρόσωπο» κάθε νομική οντότητα 
(υποκείμενο δικαίου) που έχει το καθεστώς 
αυτό βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 
δικαίου, εξαιρουμένων των κρατών ή 
περιφερειακών και τοπικών κυβερνήσεων
κατά την άσκηση των κυριαρχικών τους 
δικαιωμάτων καθώς και των διεθνών 
οργανισμών δημοσίου δικαίου.

Τροπολογία 2
Άρθρο 2, στοιχείο βα) (νέο)

βα) «προστατευόμενο οικολογικό 
ενδιαίτημα» οιαδήποτε τοποθεσία που έχει 

                                               
1 Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην ΕΕ.
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χαρακτηρισθεί ως ειδική περιοχή 
προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 4, 
παράγραφος 1 ή παράγραφος 2, της 
οδηγίας 79/409/ΕΟΚ ή ως ειδική περιοχή 
προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 4, 
παράγραφος 4, της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

Τροπολογία 3
Άρθρο 3, στοιχείο η)

η) η παράνομη και ουσιαστική υποβάθμιση 
προστατευόμενων οικολογικών 
ενδιαιτημάτων·

η) οιαδήποτε συμπεριφορά η οποία 
προκαλεί ουσιαστική υποβάθμιση 
προστατευόμενων οικολογικών 
ενδιαιτημάτων·

Τροπολογία 4
Άρθρο 3, στοιχείο θ α) (νέο)

θ α) η κατασκευή, η κατεργασία, η 
αποθήκευση, η χρήση, η μεταφορά, η 
εξαγωγή ή εισαγωγή γενετικά 
τροποποιημένων οργανισμών, εκρηκτικών 
για μη στρατιωτική χρήση, πυροτεχνικών 
υλικών, χημικών ουσιών, βιοκτόνων και 
προϊόντων προστασίας φυτών, η οποία 
προκαλεί ή είναι πιθανό να προκαλέσει 
θάνατο ή σοβαρή βλάβη σε οιοδήποτε 
άτομο ή ουσιαστική ζημία στην ποιότητα 
του αέρα, του εδάφους ή του νερού, ή σε 
ζώα ή φυτά.

Τροπολογία 5
Άρθρο 7, παράγραφος 4, εισαγωγικό μέρος

4. Οι κυρώσεις που προβλέπονται στο παρόν 
άρθρο μπορούν να συνοδεύονται από άλλες 
κυρώσεις ή μέτρα και ιδίως:

4. Οι κυρώσεις που προβλέπονται στο παρόν 
άρθρο συνοδεύονται, εάν χρειάζεται, από 
άλλες κυρώσεις ή μέτρα και ιδίως:

Τροπολογία 6
Άρθρο 9, παράγραφος 1, εδάφιο 1
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1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν 
με την παρούσα οδηγία πριν από τις .
Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το 
κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και 
πίνακα αντιστοιχίας των διατάξεων αυτών 
προς την οδηγία.

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν 
με την παρούσα οδηγία πριν από τις […]. 
Εξασφαλίζουν ότι οι σχετικές υπηρεσίες 
διαθέτουν επαρκές προσωπικό και 
λαμβάνουν επαρκή κατάρτιση ώστε να 
παρέχουν τη δυνατότητα στις αρχές και 
στα δικαστήρια να ανταποκριθούν στην 
πρόκληση της ουσιαστικής μείωσης του 
περιβαλλοντικού εγκλήματος. Κοινοποιούν 
αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν 
λόγω διατάξεων καθώς και πίνακα 
αντιστοιχίας των διατάξεων αυτών προς την 
οδηγία.
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