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RÖVID INDOKOLÁS

Általános háttér
1998-ban a Tanács első alkalommal egyezett bele, hogy a környezet védelmére büntetőjog 
általi intézkedéseket tesz. Az akkori megbeszéléseket és határozatokat követően a Bizottság 
2001-ben irányelvre irányuló javaslatot fogadott el, a Parlament pedig 2002-ben első 
olvasatban elfogadta a jelentést.

A legfontosabb a környezetvédelemre vonatkozó közösségi jogszabályok hatékonyabb 
alkalmazásának biztosítása volt egy közös bűncselekményi minimumlista felállításával. A 
Tanács azonban ahelyett, hogy megtárgyalta volna a parlamenti és bizottsági javaslatokat, a 3. 
pilléren alapuló (EU-Szerződés) kerethatározatot fogadott el 2003 januárjában.

Az Európai Bíróság megsemmisítette ezt a kerethatározatot, arra való hivatkozással, hogy a 
határozat minden része a környezetvédelemre irányul, és ezt az EK-Szerződés 175. cikkét (1. 
pillér) alkalmazva lehet, illetve kell megtenni.

Következésképpen ezen a területen nincs jogszabályozás vagy rendelkezés, a Tanács ugyanis 
egy 3. pillérbe tartozó határozatot fogadott el, amelyet aztán a Bíróság megsemmisített, 
miközben nem volt az 1. pillérbe tartozó jogszabályozás.

Ezért mind a Parlament, mind a Bizottság az új javaslat szükségessége mellett érvelt, amelyet 
a múlt évben elő is terjesztettek (COM (2007) 51).

A javaslat 
A jelenlegi bizottsági javaslat két leglényegesebb és legvitatottabb része 1) egy harmonizált, 
minden tagállam által büntetőjogi szankciókkal büntetendő bűncselekményi lista felállítására, 
és 2) egy közös keretben való megegyezés révén a különösen súlyos környezetkárosító 
bűncselekmények esetében alkalmazandó szankciók összehangolására és közelítésére irányul.
Ezeket a lépéseket szükségesnek tartották a környezet hatékony védelmének biztosítása, 
valamint a Közösség teljes területén történő egységes és tisztességes alkalmazás és 
végrehajtás garantálása szempontjából.

Az Európai Bíróság azonban „a hajók által okozott szennyezés” ügyben hozott határozatában 
(2007. október 23-i ítélet a C-440/05 ügyben) a közelmúltban növelte a nyomást különösen a 
jelenlegi javaslat 5. és 7. cikkében a szankciók mind a természetes, mind a jogi személyek 
esetében történő harmonizálására vonatkozó rendelkezéseket illetően.

A Környezetvédelmi Bizottság véleménytervezete 
Az előadó eredményesnek tartja a Bizottság által előterjesztett keretjavaslatot a környezet 
hatékony védelmének biztosítása, valamint a Közösség teljes területén történő egységes és 
tisztességes alkalmazás és végrehajtás garantálása szempontjából. 
Az előadó ezért javasolja, hogy ezeken a kifejezett pontokon ne töröljék, illetve módosítsák a 
Bizottság javaslatát. 

A bűncselekményekkel kapcsolatosan az előadó szeretné bizonyos specifikus szempontok 
megfogalmazásának és jelentésének megerősítését. 
Az élőhelyek védelmének prioritással kell rendelkezniük, azonban a tagállamok kritikával 
illették a Bizottság javaslatát mondván, hogy az nem világos és nem egyértelmű, ezért az 
előadó módosítást javasolt a „védett élőhely” kifejezés tisztázására és pontos meghatározására 
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vonatkozóan.

Ezenkívül az előadó javasolja a gyártók, exportőrök, importőrök, szállítmányozók stb. 
felelősségének hangsúlyozását.
Azokban az esetekben, amikor okkal vélhető, hogy az érintett termék vagy anyag egy személy 
halálát vagy súlyos sérülését, vagy a környezet jelentős károsodását okozhatja, a kezelést, az 
eladást, a tárolást vagy hasonlót ezen irányelv értelmében bűncselekménynek kell tekinteni.

Végül az előadó javasolja a tagállamok azon kötelezettségének tisztázását, hogy a 
környezetkárosító bűncselekményeknek az ezen irányelvben vázolt új megközelítés révén 
történő visszaszorításához elegendő erőforrást, személyzetet és továbbképzést biztosítanak.

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a Jogi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő 
módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
2. cikk, 2. pont, b) alpont

b) „jogi személy”: bármely jogalany, amely 
az alkalmazandó nemzeti jog értelmében 
ilyen jogállással rendelkezik, kivéve az 
államokat vagy a közhatalmat gyakorló
egyéb közjogi szerveket, illetve a nemzetközi 
közjogi szervezeteket.

b) „jogi személy”: bármely jogalany, amely
az alkalmazandó nemzeti jog értelmében
ilyen jogállással rendelkezik, kivéve az
államokat vagy a közhatalmat gyakorló
regionális vagy helyi önkormányzatokat,
illetve a nemzetközi közjogi szervezeteket.

Módosítás: 2
2. cikk, 2. pont, ba) alpont (új)

ba) „védett élőhely” a 79/409/EGK irányelv 
4. cikkének (1) vagy (2) bekezdése 
értelmében kijelölt különleges védelmi 
terület és a 92/43/EGK irányelv 4. cikkének 

                                               
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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(4) bekezdése értelmében kijelölt különleges 
természetmegőrzési terület.

Módosítás:3
3. cikk, h) pont

h) a védett élőhely jogellenes jelentős
rongálása;

h) bármely magatartás, amely védett
élőhely jelentős rongálását okozza;

Módosítás: 4
3. cikk, ia) pont (új)

ia) olyan géntechnológiával módosított 
szervezetek, polgári felhasználású 
robbanóanyagok, pirotechnikai anyagok, 
vegyi anyagok, biocidek és növényvédő 
szerek gyártása, kezelése, tárolása, 
használata, szállítása, kivitele vagy 
behozatala, amelyek bármely személy 
halálát vagy súlyos sérülését, vagy a levegő 
minőségének, a talaj minőségének, a víz 
minőségének, vagy állatoknak vagy 
növényeknek a jelentős károsodását 
okozzák vagy okozhatják”;

Módosítás:5
7. cikk, (4) bekezdés, bevezető rész

4. Az e cikkben előírt szankciókat kísérheti 
más szankció vagy intézkedés, különösen:

(4) Adott esetben az e cikkben előírt
szankciókat más szankció vagy intézkedés
kíséri, különösen:

Módosítás: 6
9. cikk, (1) bekezdés, 1. albekezdés

1. A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 
[…]-ig megfeleljenek. Haladéktalanul 

1. A tagállamok hatályba léptetik azokat a
törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezéseket, amelyek szükségesek
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb
[…]-ig megfeleljenek. Biztosítják, hogy az 
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eljuttatják a Bizottsághoz az említett 
rendelkezések szövegét, valamint a szóban 
forgó rendelkezések és az ezen irányelv 
közötti megfelelési táblázatot.

adott szolgálatok elegendő személyzetet és 
továbbképzést kapnak, hogy lehetővé váljon 
a hatóságok és a bíróságok számára a 
környezetkárosító bűnözés jelentős 
csökkentése. Haladéktalanul eljuttatják a
Bizottsághoz az említett rendelkezések
szövegét, valamint a szóban forgó
rendelkezések és az ezen irányelv közötti
megfelelési táblázatot.
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