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

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 










 2009

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

2007/0022(COD)

9.1.2008

ONTWERPADVIES
van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

aan de Commissie juridische zaken

inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 
inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht
(COM(2007)0051 – C6-0063/2007 – 2007/0022(COD))

Rapporteur voor advies: Dan Jørgensen

(*) Procedure met medeverantwoordelijke commissies – Artikel 47 van het 
Reglement



PE400.272v01-00 2/5 PA\701511NL.doc

NL

PA_Legam



PA\701511NL.doc 3/5 PE400.272v01-00

NL

BEKNOPTE MOTIVERING

Algemene achtergrond
In 1998 heeft de Raad voor het eerst tot actie besloten om het milieu te beschermen door middel 
van het strafrecht, waarna in 2001 de Commissie met een voorstel voor een richtlijn kwam. 
Vervolgens bracht het Parlement in 2002 zijn verslag in eerste lezing uit.

Het voorstel beoogde een doeltreffender toepassing van het Gemeenschapsrecht inzake 
milieubescherming, door omschrijving van een minimale reeks delicten die in heel de 
Gemeenschap strafbaar zouden zijn. De Raad heeft het voorstel van het Parlement en de 
Commissie echter niet behandeld maar in plaats daarvan in januari 2003 een Kaderbesluit 
vastgesteld, gebaseerd op de 3e pijler (EU-Verdrag).

Het Europees Hof van Justitie verklaarde dit kaderbesluit echter nietig op grond dat het naar zijn 
inhoud geheel op milieubescherming scheen te zijn gericht, hetgeen op de grondslag van artikel 
175 EG (onder de eerste pijler) had kunnen en moeten gebeuren.

Het gevolg was een leemte in de wet- of regelgeving op dit terrein, aangezien de Raad zijn door 
het Hof nietig verklaarde besluit onder de derde pijler had vastgesteld zonder dat er eerdere 
wetgeving onder de eerste pijler bestond.

Daarom meenden zowel het Parlement als de Commissie dat er een nieuw voorstel moest komen, 
dat vorig jaar werd voorgelegd (COM(2007)0051).

Het voorstel: 
De twee meest essentiële en controversiële delen van dit voorstel van de Commissie zijn gericht 
op: 1) omschrijving van een aantal geharmoniseerde delicten die door alle lidstaten met 
strafrechtelijke sancties dienen te worden bestraft, en 2) de harmonisering of onderlinge 
aanpassing van sancties op bijzonder ernstige milieudelicten door hiervoor een 
gemeenschappelijk kader af te spreken.

Deze maatregelen werden met het oog op een doeltreffende bescherming van het milieu en een 
uniforme en evenwichtige wetshandhaving en uitvoering overal in de Gemeenschap nodig 
geacht.

Het onlangs door het Hof gewezen arrest in de zaak van het kaderbesluit scheepsverontreining 
(arrest van 23 oktober 2007 in zaak C-440/05) heeft deze noodzaak nog versterkt, vooral waar 
het gaat om de artikelen 5 en 7 van het onderhavige voorstel inzake onderlinge aanpassing van 
sancties voor natuurlijke personen en rechtspersonen.

Het ontwerpadvies van de Commissie milieubeheer 
De rapporteur acht dit door de Commissie ontworpen kader een geschikt middel voor een 
doeltreffende bescherming van het milieu en een uniforme en evenwichtige handhaving en 
uitvoering overal in de Gemeenschap.

Daarom stelt de rapporteur op deze specifieke punten geen schrappingen of wijzigingen in het 
voorstel van de Commissie voor.

Op het punt van de delicten wil de rapporteur de formulering en de betekenis van een aantal 
aspecten graag versterken. 
De bescherming van habitats is een belangrijke prioriteit, maar de lidstaten noemen in hun 
kritiek de voorstellen van de Commissie onduidelijk en dubbelzinnig. De rapporteur stelt daarom 
een amendement voor om duidelijker en preciezer te omschrijven wat onder "beschermde 
habitats" moet worden verstaan.
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Voorts meent de rapporteur dat er meer nadruk zou moeten worden gelegd op de 
verantwoordelijkheid van de fabrikanten, exporteurs, importeurs, vervoerders enz.
Wanneer er reden is om aan te nemen dat de producten of stoffen van het betrokken bedrijf de 
dood of ernstige verwonding van personen dan wel aanzienlijke schade aan het milieu kunnen 
veroorzaken, moeten de verwerking, verkoop, opslag en dergelijke als delict in de zin van de 
richtlijn worden aangemerkt.
Tenslotte stelt de rapporteur voor de verplichting van de lidstaten duidelijker te doen uitkomen 
om te zorgen voor meer middelen, personeel en scholing om de milieucriminaliteit volgens deze 
nieuwe benadering van de richtlijn te kunnen terugdringen.

AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie juridische zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Artikel 2, letter b)

b) "rechtspersoon": iedere juridische entiteit 
die deze hoedanigheid krachtens het 
toepasselijke nationale recht bezit, met 
uitzondering van staten of andere 
overheidslichamen in de uitoefening van 
hun soevereine rechten en van 
publiekrechtelijke internationale 
organisaties.

b) "rechtspersoon": iedere juridische entiteit 
die deze hoedanigheid krachtens het 
toepasselijke nationale recht bezit, met 
uitzondering van staten en regionale of 
plaatselijke overheden in de uitoefening van 
hun soevereine rechten en van 
publiekrechtelijke internationale 
organisaties.

Amendement 2
Artikel 2, letter b bis) (nieuw)

(b bis) "beschermde habitat": elk gebied 
dat als speciale beschermingszone is 
aangewezen in de zin van artikel 4, leden 1 
en 2 van Richtlijn 79/409/EEG of van 
artikel 4, lid 4 van Richtlijn 92/43/EEG.

Amendement 3
Artikel 3, letter h)

h) het wederrechtelijk toebrengen van
aanzienlijke schade aan een beschermde 
habitat;

h) elke gedraging die aanzienlijke schade 
toebrengt aan een beschermde habitat;
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Amendement 4
Artikel 3, letter i) bis (nieuw)

i bis) Het vervaardigen, verwerken, 
opslaan, gebruiken, vervoeren, uitvoeren of 
invoeren van genetisch gemodificeerde 
organismen, explosieven voor civiel 
gebruik, pyrotechnisch materiaal, 
chemische stoffen, biociden en 
gewasbeschermingsmiddelen waardoor de 
dood van of ernstig letsel aan personen dan 
wel aanzienlijke schade aan de kwaliteit 
van lucht, grond of water, of aan dieren of 
planten wordt veroorzaakt dan wel dreigt te 
worden veroorzaakt.

Amendement 5
Artikel 7, lid 4, inleidende formule

4. De sancties waarin dit artikel voorziet, 
kunnen vergezeld gaan van andere sancties 
of maatregelen, met name:

4. De sancties waarin dit artikel voorziet, 
gaan zo nodig vergezeld van andere sancties 
of maatregelen, met name

Amendement 6
Artikel 9, lid 1, alinea 1

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in werking 
treden om uiterlijk op […] aan deze richtlijn 
te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst 
van die bepalingen onverwijld mede, 
alsmede een tabel ter weergave van het 
verband tussen die bepalingen en deze 
richtlijn.

1. De lidstaten stellen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen vast om 
uiterlijk […..] aan deze richtlijn te voldoen. 
Zij dragen er zorg voor dat de betrokken 
diensten voldoende personeel en opleiding 
krijgen om de autoriteiten en rechterlijke 
instanties in staat te stellen om de opgave 
van aanzienlijke vermindering van 
milieucriminaliteit te volbrengen. Zij delen 
de Commissie onverwijld de tekst van die 
bepalingen mede, alsmede een tabel ter 
weergave van het verband tussen die 
bepalingen en deze richtlijn.
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