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KORTFATTAD MOTIVERING

Allmän bakgrund

Redan 1998 enades rådet för första gången om att vidta åtgärder för att skydda miljön genom
straffrättsliga påföljder, och efter de diskussioner och beslut som följde då antog 
kommissionen ett förslag till direktiv 2001 och parlamentet antog ett betänkande vid första 
behandlingen 2002.

Huvudsyftet var att säkerställa en effektivare tillämpning av gemenskapens lagstiftning 
genom att fastställa gemensamma miniminormer för vad som ska utgöra miljöbrott. Rådet 
diskuterade emellertid inte parlamentets och kommissionens förslag utan antog i stället ett 
rambeslut i januari 2003 som grundade sig på tredje pelaren (EU-fördraget).

Detta rambeslut ogiltigförklarades av EG-domstolen eftersom den fann att rambeslutets 
huvudsakliga syfte var att skydda miljön – och att detta kunde och skulle ha gjorts genom 
tillämpning av artikel 175 i EG-fördraget (som ingår i första pelaren).

Resultatet blev bristande lagstiftning eller reglering på området eftersom rådet hade antagit ett 
beslut enligt tredje pelaren som EG-domstolen ogiltigförklarat samtidigt som ingen rättsakt 
enligt första pelaren hade införts.

Följaktligen har såväl parlamentet som kommissionen hävdat att det nya förslaget, som lades 
fram förra året, behövs (KOM(2002)0051).

Förslaget

De två viktigaste och mest kontroversiella delarna i det aktuella kommissionsförslaget syftar 
till att 1) fastställa en harmoniserad uppsättning miljöbrott som bör bestraffas med 
straffrättsliga påföljder av samtliga medlemsstater och 2) harmonisera eller tillnärma 
påföljderna för särskilt allvarliga miljöbrott genom att komma överens om en gemensam ram.

Dessa åtgärder ansågs nödvändiga för att säkerställa effektivt skydd för miljön och garantera
enhetligt och rättvist verkställande och genomförande i hela gemenskapen.

Emellertid har EG-domstolens nyligen fastställda dom i målet om föroreningar orsakade av 
fartyg (dom av den 23 oktober 2007 i mål C-440/05) ökat påtryckningarna, särskilt på 
bestämmelserna i artiklarna 5 och 7 i det aktuella förslaget om tillnärmning av påföljderna för 
fysiska respektive juridiska personer.

Miljöutskottets förslag till yttrande

Föredraganden anser att de ramar utskottet lagt fram är fruktbara i syfte att effektivt skydda 
miljön och garantera enhetligt och rättvist verkställande och genomförande i hela 
gemenskapen.

Av denna anledning föreslår föredraganden att kommissionens förslag inte stryks eller ändras 
på just dessa punkter.



PE400.272v01-00 4/6 PA\701511SV.doc

SV

När det gäller miljöbrott önskar föredraganden skärpa vissa specifika aspekter i ordalydelsen 
och innehållet.

Skydd av livsmiljöer borde vara högsta prioritet men kommissionens förslag har kritiserats av 
medlemsstaterna för att vara oklara och tvetydiga och föredraganden har därför lagt fram ett 
ändringsförslag för att förtydliga och exakt definiera vad som menas med ”skyddad 
livsmiljö”.

Dessutom föreslår föredraganden att tillverkarnas, exportörernas, importörernas, 
transportörernas, m.fl. ansvar betonas.

I de fall då det finns anledning att tro att den berörda produkten eller det berörda ämnet
sannolikt orsakar att människor dödas eller skadas allvarligt eller väsentligt skadar miljön bör 
behandling, försäljning, lagring eller liknande anses utgöra brott enligt detta direktiv.

Slutligen föreslår föredraganden att medlemsstaternas skyldighet att garantera tillräckliga 
medel, tillräckligt med personal och utbildning för att verkligen minska miljöbrotten 
förtydligas genom den nya strategi som beskrivs i detta direktiv.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för rättsliga frågor
att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Artikel 2, led b

(b) juridisk person: varje rättssubjekt som 
har denna status enligt tillämplig nationell 
lagstiftning, med undantag av stater eller 
andra offentliga organ under utövning av 
offentliga maktbefogenheter samt offentliga 
internationella organisationer.

(b) juridisk person: varje rättssubjekt som 
har denna status enligt tillämplig nationell 
lagstiftning, med undantag av stater eller 
regionala och lokala myndigheter under 
utövning av offentliga maktbefogenheter 
samt offentliga internationella 
organisationer.

Ändringsförslag 2
Artikel 2, led ba (nytt)

(ba) skyddad livsmiljö: varje område som 

                                               
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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utsetts till särskilt skyddsområde i enlighet 
med artikel 4.1 och 4.2 i direktiv 
79/409/EEG eller till särskilt 
bevarandeområde i enlighet med artikel 4.4 
i direktiv 92/43/EEG.

Ändringsförslag 3
Artikel 3, led h

(h) Att olagligen väsentligt försämra en 
skyddad livsmiljö.

(h) Varje beteende som väsentligt försämrar
en skyddad livsmiljö.

Ändringsförslag 4
Artikel 3, led ia (nytt)

(ia) Att framställa, behandla, lagra, 
använda, transportera, exportera eller 
importera genetiskt modifierade 
organismer, sprängämnen för civilt bruk, 
pyrotekniska material, kemiska ämnen,
biocider och växtskyddsmedel som orsakar 
eller kan orsaka att människor skadas 
allvarligt eller dödas, eller som medför 
väsentliga skador på luft-, mark- eller 
vattenkvaliteten eller på djur eller växter.

Ändringsförslag 5
Artikel 7, punkt 4, inledningen

4. De påföljder som föreskrivs genom denna 
artikel får vara förenade med andra påföljder 
eller åtgärder, däribland följande:

4. De påföljder som föreskrivs genom denna 
artikel ska, där så är lämpligt, vara förenade 
med andra påföljder eller åtgärder, däribland 
följande:

Ändringsförslag 6
Artikel 9, punkt 1, stycke 1

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv senast 
den […] De skall genast överlämna texterna 

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv senast 
den […] De ska se till att de berörda 
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till dessa bestämmelser till kommissionen 
tillsammans med en jämförelsetabell för 
dessa bestämmelser och bestämmelserna i 
detta direktiv.

avdelningarna får tillräckligt med anställda 
och utbildning så att myndigheterna och 
domstolarna kan ta itu med utmaningen att 
väsentligen minska miljöbrotten. De skall 
genast överlämna texterna till dessa 
bestämmelser till kommissionen tillsammans 
med en jämförelsetabell för dessa 
bestämmelser och bestämmelserna i detta 
direktiv.
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