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Bescherming van het milieu door het strafrecht (kaderbesluit) *

Ontwerpkaderbesluit van de Raad inzake de bescherming van het milieu door het
strafrecht (15525/2001 – C5-0022/2002 – 2000/0801(CNS))

Dit ontwerp wordt als volgt gewijzigd:

Ontwerpkaderbesluit van de Raad Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 5

(5) De Raad achtte het dienstig om in het
onderhavige kaderbesluit een aantal
wezenlijke bepalingen van het voorstel voor
een richtlijn op te nemen, met name die
waarin de handelingen worden omschreven
welke de lidstaten krachtens hun nationale
wetgeving moeten aanmerken als strafbare
feiten.

(5) Ingevolge de artikelen 29 en 47 van het
Verdrag betreffende de Europese Unie
primeert het EG-Verdrag boven het EU-
Verdrag, en de jurisprudentie van het Hof
van Justitie (bijvoorbeeld in de zaken C-
170/96 en C-333/99) sluit niet uit dat de
maatregelen ter waarborging van de
toepassing en doelmatigheid van het
Gemeenschapsrecht ook strafrechtelijke
sancties kunnen omvatten.

Amendement 2
Overweging 6

(6) De Raad heeft dat voorstel bestudeerd,
maar moest constateren dat een
meerderheid voor de aanneming ervan
ontbrak, omdat de leden van de Raad
overwegend van oordeel waren dat het
voorstel verder reikt dan de bevoegdheden
die het Verdrag tot oprichting van de
Europese Gemeenschap aan de
Gemeenschap verleent en dat de
doelstellingen kunnen worden bereikt, door
op basis van titel VI van het Verdrag
betreffende de Europese Unie een
kaderbesluit aan te nemen. De Raad was
ook van mening dat het onderhavige, op
artikel 34 van het VEU gebaseerde
kaderbesluit een passend instrument is om
de lidstaten ertoe te verplichten in

(6) Onverminderd aanvullende
maatregelen in het kader van de justitiële
samenwerking uit hoofde van het EU-
Verdrag, heeft de Gemeenschap op het
gebied van milieubescherming de
bevoegdheid te bepalen dat voor de in
artikel 3 van Richtlijn .../.../EG van ...
[inzake de bescherming van het milieu door
het strafrecht1] bedoelde handelingen op
nationaal niveau strafrechtelijke sancties
gelden .
_______________________
1 PB L ...



2\ 27/03/2002 Rapporteur: Giuseppe Di Lello Finuoli - A5-0080/2002

strafrechtelijke sancties te voorzien.

Amendement 3
Overweging 7 bis (nieuw)

(7 bis) Het Europees Parlement deelt het
standpunt van de Commissie, zoals blijkt
uit zijn aanbeveling van 15 november
2001 inzake strafmaatregelen en
Gemeenschapsrecht1, waarin het
Parlement de Raad aanbeveelt zich te
onthouden van maatregelen in de sfeer
van het milieustrafrecht totdat Richtlijn
.../..../EG [inzake de bescherming van het
milieu door het strafrecht] is
aangenomen; niettemin acht het
Parlement het noodzakelijk zijn advies te
geven over dit nieuwe kaderbesluit, zodat
de Raad het in aanmerking kan nemen.
______________________
1 PB C ....

Amendement 4
Artikel 1

Voor de toepassing van dit kaderbesluit
wordt verstaan onder:

Voor dit kaderbesluit zijn de termen,
delicten en sancties zoals omschreven in
Richtlijn .../…/EG [inzake de
bescherming van het milieu door het
strafrecht] van toepassing.

a) "wederrechtelijk": in strijd met een
wettelijke bepaling, een bestuursrechtelijk
voorschrift of een besluit van een ter zake
bevoegd orgaan, met inbegrip van de
besluiten waarbij bindende bepalingen
van het Gemeenschapsrecht tot
bescherming van het milieu van kracht
worden;

b) "water": alle soorten grondwater en
oppervlaktewater, met inbegrip van het
water van meren, rivieren, oceanen en
zeeën;

c) "rechtspersoon": ieder lichaam dat
deze hoedanigheid krachtens het
toepasselijke nationale recht bezit, met
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uitzondering van staten of andere
overheidslichamen in de uitoefening van
hun openbare macht en van
publiekrechtelijke internationale
organisaties.

Amendement 5
Artikel 2

Artikel 2
Opzettelijke delicten

Iedere lidstaat neemt de nodige
maatregelen om de volgende handelingen
krachtens zijn nationale recht strafbaar te
stellen:

Schrappen

a) het lozen, uitstoten of anderszins
brengen van een hoeveelheid stoffen of
ioniserende straling in de lucht, de grond
of het water, waardoor de dood of ernstig
letsel van personen wordt veroorzaakt;

b) het wederrechtelijk lozen, uitstoten of
anderszins brengen van een hoeveelheid
stoffen of ioniserende straling in de lucht,
de grond of het water, waardoor een
langdurige of aanzienlijke verslechtering
daarvan dan wel de dood of ernstig letsel
van personen dan wel ernstige schade aan
beschermde monumenten, andere
beschermde voorwerpen, goederen, dieren
of planten wordt veroorzaakt dan wel
dreigt te worden veroorzaakt;

c) het wederrechtelijk verwijderen,
bewerken, opslaan, vervoeren, uitvoeren
of invoeren van afvalstoffen, met inbegrip
van gevaarlijke afvalstoffen, waardoor de
dood of ernstig letsel van personen dan
wel aanzienlijke schade aan de kwaliteit
van lucht, grond of water dan wel aan
dieren of planten wordt veroorzaakt dan
wel dreigt te worden veroorzaakt;

d) het wederrechtelijk exploiteren van een
bedrijf waarin een gevaarlijke activiteit
wordt verricht, waardoor buiten die



4\ 27/03/2002 Rapporteur: Giuseppe Di Lello Finuoli - A5-0080/2002

inrichting de dood of ernstig letsel van
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;

e) het wederrechtelijk vervaardigen,
bewerken, opslaan, gebruiken, vervoeren,
uitvoeren of invoeren van kernmateriaal
of andere gevaarlijke radioactieve stoffen,
waardoor de dood of ernstig letsel van
personen dan wel aanzienlijke schade aan
de kwaliteit van lucht, grond of water dan
wel aan dieren of planten wordt
veroorzaakt dan wel dreigt te worden
veroorzaakt;

f) het wederrechtelijk bezitten, vangen,
beschadigen, doden van of handelen in
beschermde in het wild levende dier- en
plantensoorten of delen daarvan, althans
wanneer zij volgens de omschrijving van
het nationale recht met uitsterven
bedreigd zijn;

g) wederrechtelijke handel in
ozonafbrekende stoffen,
wanneer die handelingen opzettelijk
worden verricht.

Amendement 6
Artikel 3

Artikel 3
Nalatigheidsdelicten

Iedere lidstaat neemt de nodige
maatregelen om de handelingen, genoemd
in artikel 2, wanneer daarbij sprake is van
nalatigheid, of in elk geval bij grove
nalatigheid, krachtens zijn nationale recht
strafbaar te stellen.

Schrappen

Amendement 7
Artikel 4

Artikel 4 Schrappen
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Deelneming en uitlokking

Elke lidstaat neemt de nodige maatregelen
om ervoor te zorgen dat deelneming aan
en uitlokking van de in artikel 2 bedoelde
handelingen strafbaar zijn.

Amendement 8
Artikel 5

Artikel 5
Sancties

1. Iedere lidstaat neemt de nodige
maatregelen om ervoor te zorgen dat op
de in de artikelen 2 en 3 bedoelde
handelingen doeltreffende, evenredige en
afschrikkende strafrechtelijke sancties
staan, waaronder, ten minste in ernstige
gevallen, vrijheidsstraffen waarvoor
uitlevering kan plaatsvinden.

Schrappen

2. De in lid 1 bedoelde strafrechtelijke
sancties kunnen gepaard gaan met andere
sancties of maatregelen, in het bijzonder
het niet in aanmerking komen van een
natuurlijke persoon voor het verrichten
van activiteiten waarvoor officiële
toestemming of goedkeuring vereist is,
dan wel het oprichten, beheren of leiden
van een firma of stichting, wanneer de
feiten die tot de veroordeling van die
persoon hebben geleid een duidelijk
gevaar voor herhaling van soortgelijke
strafbare activiteiten in de toekomst
inhouden.

Amendement 9
Artikel 6

1. Iedere lidstaat neemt de nodige
maatregelen om ervoor te zorgen dat
rechtspersonen aansprakelijk kunnen
worden gesteld voor de in de artikelen 2
en 3 bedoelde handelingen, die in hun
belang gepleegd zijn door iemand die,
hetzij als individu hetzij als lid van een

1. Iedere lidstaat neemt de nodige
maatregelen om ervoor te zorgen dat
rechtspersonen aansprakelijk kunnen
worden gesteld voor de in artikel 3 van
Richtlijn .../.../EG van het Europees
Parlement en de Raad [inzake de
bescherming van het milieu door het
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orgaan van de rechtspersoon handelt en die
binnen de rechtspersoon een leidende
positie bekleedt, op basis van:

strafrecht] bedoelde handelingen, die in
hun belang gepleegd zijn door iemand die,
hetzij als individu hetzij als lid van een
orgaan van de rechtspersoon handelt en die
binnen de rechtspersoon een leidende
positie bekleedt, op basis van:

- een bevoegdheid om de rechtspersoon te
vertegenwoordigen, of

- een bevoegdheid om de rechtspersoon te
vertegenwoordigen, of

- een bevoegdheid om namens de
rechtspersoon beslissingen te nemen, of

- een bevoegdheid om namens de
rechtspersoon beslissingen te nemen, of

- een bevoegdheid om bij de rechtspersoon
toezicht uit te oefenen,

- een bevoegdheid om bij de rechtspersoon
toezicht uit te oefenen,

alsmede voor betrokkenheid, als
medeplichtige of als aanstichter, van de in
artikel 2 bedoelde handelingen.

alsmede voor betrokkenheid, als
medeplichtige of als aanstichter, van de in
artikel 3 van Richtlijn .../.../EG van het
Europees Parlement en de Raad [inzake
de bescherming van het milieu door het
strafrecht] bedoelde handelingen.

2. Naast de in lid 1 bedoelde gevallen,
neemt iedere lidstaat de nodige
maatregelen om ervoor te zorgen dat een
rechtspersoon aansprakelijk kan worden
gesteld wanneer een onder zijn gezag
staande persoon in zijn belang de in de
artikelen 2 en 3 bedoelde handelingen
heeft kunnen verrichten wegens het
ontbreken van toezicht of controle door een
in lid 1 bedoelde persoon.

2. Naast de in lid 1 bedoelde gevallen,
neemt iedere lidstaat de nodige
maatregelen om ervoor te zorgen dat een
rechtspersoon aansprakelijk kan worden
gesteld wanneer een onder zijn gezag
staande persoon in zijn belang de in artikel
3 van Richtlijn .../.../EG van het Europees
Parlement en de Raad [inzake de
bescherming van het milieu door het
strafrecht] bedoelde handelingen heeft
kunnen verrichten wegens het ontbreken
van toezicht of controle door een in lid 1
bedoelde persoon.

De aansprakelijkheid van een
rechtspersoon krachtens de leden 1 en 2
sluit niet de strafrechtelijke vervolging uit
van natuurlijke personen die als dader,
aanstichter of medeplichtige bij de in de
artikelen 2 en 3 bedoelde handelingen
betrokken zijn.

De aansprakelijkheid van een
rechtspersoon krachtens de leden 1 en 2
sluit niet de strafrechtelijke vervolging uit
van natuurlijke personen die als dader,
aanstichter of medeplichtige bij de in
artikel 3 van Richtlijn .../.../EG van het
Europees Parlement en de Raad [inzake
de bescherming van het milieu door het
strafrecht] bedoelde handelingen
betrokken zijn.
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Amendement 10
Artikel 7

Artikel 7

Sancties tegen rechtspersonen

Iedere lidstaat neemt de nodige
maatregelen om tegen een rechtspersoon
die krachtens artikel 6 aansprakelijk is
verklaard, sancties te kunnen treffen die
doeltreffend, evenredig en afschrikkend
zijn; deze sancties omvatten al dan niet
strafrechtelijke geldboetes en kunnen
andere maatregelen omvatten, zoals:

Schrappen

a) de uitsluiting van het voordeel van een
gunstige regeling van de overheid of van
overheidssteun;
b) het tijdelijk of permanent verbod op het
uitoefenen van industriële of commerciële
activiteiten;
c) plaatsing onder toezicht van de rechter;
d) een gerechtelijke maatregel tot
liquidatie;
e) de verplichting om specifieke
maatregelen te treffen ter voorkoming van
de gevolgen van handelingen zoals die
waarop de strafrechtelijke
aansprakelijkheid steunde.

Amendement 11
Artikel 8, lid 1, inleidende formule

1. Elke lidstaat neemt de nodige
maatregelen tot vestiging van zijn
rechtsmacht ten aanzien van de in
artikelen 2 en 3 bedoelde strafbare feiten,
wanneer deze gepleegd zijn:

1. Elke lidstaat neemt de nodige
maatregelen tot vestiging van zijn
rechtsmacht ten aanzien van de in artikel 3
van Richtlijn .../.../EG van het Europees
Parlement en de Raad [inzake de
bescherming van het milieu door het
strafrecht] bedoelde strafbare feiten,
wanneer deze gepleegd zijn:

Amendement 12
Artikel 9, lid 1
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1. a) Elke lidstaat die ingevolge zijn
nationale recht nog geen eigen onderdanen
uitlevert, treft de nodige maatregelen om
zijn rechtsmacht te vestigen ten aanzien
van overeenkomstig de artikelen 2 en 3
strafbaar gestelde feiten die door deze
onderdanen buiten zijn grondgebied
worden gepleegd.

1. Elke lidstaat die ingevolge zijn nationale
recht nog geen eigen onderdanen uitlevert,
treft de nodige maatregelen om zijn
rechtsmacht te vestigen ten aanzien van
overeenkomstig artikel 3 van Richtlijn
.../.../EG [inzake de bescherming van het
milieu door het strafrecht] strafbaar
gestelde feiten die door deze onderdanen
buiten zijn grondgebied worden gepleegd.

b) Wanneer een onderdaan van een lidstaat
ervan wordt verdacht zich in een andere
lidstaat schuldig te hebben gemaakt aan
strafbaar gestelde gedragingen als bedoeld
in de artikelen 2 en 3, en de lidstaat de
betrokkene louter op grond van zijn of haar
nationaliteit nog niet aan die andere lidstaat
uitlevert, legt deze lidstaat de zaak aan zijn
bevoegde autoriteiten voor opdat, indien
daartoe aanleiding bestaat, een
strafvervolging kan worden ingesteld. Met
het oog op de strafvervolging worden de
dossiers, inlichtingen en voorwerpen die op
het strafbare feit betrekking hebben, over-
eenkomstig artikel 6, lid 2, van het
Europees Verdrag betreffende uitlevering
toegezonden. De verzoekende lidstaat
wordt in kennis gesteld van de vervolging
en van het resultaat daarvan.

Wanneer een onderdaan van een lidstaat
ervan wordt verdacht zich in een andere
lidstaat schuldig te hebben gemaakt aan
strafbaar gestelde gedragingen als bedoeld
in artikel 3 van Richtlijn .../.../EG [inzake
de bescherming van het milieu door het
strafrecht] en de lidstaat de betrokkene
louter op grond van zijn of haar
nationaliteit nog niet aan die andere lidstaat
uitlevert, legt deze lidstaat de zaak aan zijn
bevoegde autoriteiten voor opdat, indien
daartoe aanleiding bestaat, een
strafvervolging kan worden ingesteld. Met
het oog op de strafvervolging worden de
dossiers, inlichtingen en voorwerpen die op
het strafbare feit betrekking hebben, over-
eenkomstig artikel 6, lid 2, van het
Europees Verdrag betreffende uitlevering
toegezonden. De verzoekende lidstaat
wordt in kennis gesteld van de vervolging
en van het resultaat daarvan.
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Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het ontwerpkaderbesluit van de
Raad inzake de bescherming van het milieu door het strafrecht (15525/2001 –
C5-0022/2002 – 2000/0801(CNS))

(Raadplegingsprocedure – Hernieuwde raadpleging)

Het Europees Parlement,

– gezien het ontwerpkaderbesluit van de Raad (15525/2001),

– gezien het initiatief van het Koninkrijk Denemarken met het oog op de aanneming van het
kaderbesluit van de Raad ter bestrijding van ernstige milieucriminaliteit (5343/2000)1,

– gelet op zijn standpunt van 7 juli 20002,

– gezien zijn aanbeveling van 15 november 2001 betreffende strafmaatregelen en
Gemeenschapsrecht3,

– gelet op de artikelen 29, 31, letter e) en 34, lid 2, letter b) van het EU-Verdrag,

– hernieuwd geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 39, lid 1 van het EU-Verdrag
(C5-0022/2002),

– gelet op de artikelen 106 en 67 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en
binnenlandse zaken (A5-0080/2002),

1. hecht zijn goedkeuring aan het aldus gewijzigde ontwerpkaderbesluit van de Raad;

2. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3. verzoekt de Raad dit kaderbesluit pas goed te keuren na de goedkeuring van Richtlijn
.../.../EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van het milieu door
het strafrecht4, zoals voorgesteld door de Commissie;

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd inzake dit kaderbesluit ingeval de Raad voornemens
is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de tekst van de Raad of in het voorstel van de
Commissie voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de
bescherming van het milieu door het strafrecht waarnaar dit kaderbesluit verwijst;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en
de Commissie.

                                               
1 PB C 39 van 11.2.2000, blz. 4.
2 PB C 121 van 24.4.2001, blz. 494.
3 Punt 1 van de aangenomen teksten.
4 PB L ....
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