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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Informacje ogólne:
Jeszcze w 1998 r. Rada po raz pierwszy zgodziła się podjąć działania na rzecz ochrony 
środowiska poprzez prawo karne: w następstwie dyskusji i decyzji z tamtego okresu w 2001 r. 
Komisja przyjęła wniosek dotyczący dyrektywy, natomiast w 2002 r. Parlament przyjął 
w pierwszym czytaniu sprawozdanie.

Główną kwestią było zapewnienie skuteczniejszego stosowania prawa wspólnotowego 
poprzez zdefiniowanie wspólnego minimalnego zestawu przestępstw. Rada nie rozpatrzyła 
jednakże wniosków Parlamentu i Komisji, przyjęła natomiast w styczniu 2003 r. decyzję 
ramową opierającą się na trzecim filarze (traktat UE).

Decyzja ramowa została unieważniona przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości, 
stwierdzono bowiem, że wszystkie jej elementy były zorientowane na ochronę środowiska, co 
mogło i powinno być zrobione poprzez zastosowanie art. 175 traktatu WE (pierwszy filar).

Konsekwencją był brak przepisów ustawowych lub wykonawczych w tej dziedzinie, jako że 
decyzja w trzecim filarze, przyjęta przez Radę, została unieważniona przez Trybunał, nie 
obowiązywało natomiast żadne prawodawstwo pierwszego filaru.

W rezultacie zarówno Parlament, jak i Komisja argumentowały za potrzebą nowego wniosku, 
który został przedstawiony w ubiegłym roku (COM(2007)0051).

Wniosek: 
Dwie najważniejsze i najbardziej kontrowersyjne części aktualnego wniosku Komisji mają na 
celu: (1) określenie zharmonizowanego zestawu przestępstw podlegających sankcjom karnym 
we wszystkich państwach członkowskich oraz (2) zharmonizowanie lub zbliżenie sankcji 
w przypadku szczególnie poważnych przestępstw przeciwko środowisku poprzez uzgodnienie 
wspólnych ram.
Uznano, że działania te są konieczne do zapewnienia skutecznej ochrony środowiska oraz 
zagwarantowania jej jednolitego i uczciwego egzekwowania i wdrażania w całej Wspólnocie.

Jednakże w ostatnim czasie wyrok Trybunału w sprawie dotyczącej zanieczyszczeń 
pochodzących ze statków (wyrok w sprawie C-440/05 z dnia 23 października 2007 r.) położył 
szczególny nacisk na przepisy art. 5 i 7 aktualnego wniosku dotyczące zbliżenia w zakresie 
sankcji wobec odpowiednio osób fizycznych i prawnych.

Opinia Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego 
i Bezpieczeństwa Żywności: 
Sprawozdawca komisji opiniodawczej uważa, że przedstawione przez Komisję ramy stanowią 
owocny wkład w skuteczną ochronę środowiska i zagwarantowanie jednolitego i uczciwego 
egzekwowania i wdrażania w całej Wspólnocie. 
Z tego względu sprawozdawca komisji opiniodawczej proponuje, aby nie usuwać ani nie 
zmieniać propozycji Komisji w odniesieniu do tych konkretnych punktów.

W odniesieniu do przestępstw sprawozdawca komisji opiniodawczej pragnie położyć większy 
nacisk na sformułowanie i znaczenie pewnych szczególnych aspektów. 
Ochrona siedlisk przyrodniczych powinna stanowić główny priorytet, jednakże propozycje 
Komisji spotkały się z krytyką państw członkowskich jako niejasne i niejednoznaczne; 
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dlatego też sprawozdawca komisji opiniodawczej zaproponował poprawkę w celu 
sprecyzowania i dokładnego zdefiniowania pojęcia „chronionych siedlisk przyrodniczych”.

Ponadto sprawozdawca komisji opiniodawczej sugeruje, aby uwypuklić odpowiedzialność 
wytwórców, eksporterów, importerów, przewoźników itp.
Jeżeli istnieje powód, by przypuszczać, że produkt lub substancja potencjalnie niebezpieczna 
mogą spowodować śmierć lub poważne obrażenia osób lub też wyrządzić znaczną szkodę 
w środowisku, wówczas, zgodnie z przedmiotową dyrektywą, ich przetwarzanie, sprzedaż, 
składowanie itp. winno być uważane za przestępstwo.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej proponuje również sprecyzowanie obowiązku państw 
członkowskich w zakresie zapewnienia wystarczających zasobów, personelu i szkoleń w celu 
faktycznego ograniczenia przestępstw przeciwko środowisku za pomocą nowego podejścia 
przedstawionego w dyrektywie.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Prawnej, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie 
w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

  

Porawka 1
Punkt 5 preambuły

(5) Poprzez powierzenie zadania 
polegającego na nakładaniu sankcji organom 
sądowniczym, a nie administracyjnym, 
odpowiedzialność za prowadzenie 
dochodzeń oraz egzekwowanie stosowania 
przepisów dotyczących ochrony środowiska 
przechodzi na organy, które są niezależne od 
organów wydających zezwolenia na 
eksploatację, bądź uprawnienia do 
uwalniania zanieczyszczeń.

(5) Poprzez powierzenie zadania 
polegającego na nakładaniu sankcji organom 
sądowniczym, a nie administracyjnym, 
odpowiedzialność za prowadzenie 
dochodzeń oraz egzekwowanie stosowania 
przepisów dotyczących ochrony środowiska 
przechodzi na organy odpowiedniego 
państwa członkowskiego, na którego 
terytorium występuje geozagrożenie, będące 
w świetle prawa przestępstwem karnym, a
które są niezależne od organów wydających 
zezwolenia na eksploatację, bądź 
uprawnienia do uwalniania zanieczyszczeń.

Uzasadnienie

Ważne dla procesu legislacyjnego jest wskazanie miejsca dochodzenia roszczeń z tytułu szkód 
poniesionych w środowisku bądź umyślnego doprowadzenia do śmierci lub uszkodzenia ciała. 
Z powodu najczęściej transgranicznego charakteru rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń 
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najwłaściwszym organem dochodzenia i nakładania sankcji nie jest odpowiedni organ 
państwa, gdzie powstało zagrożenie, lecz tam, gdzie ono spowodowało szkody w środowisku i 
zdrowiu publicznym.

Porawka 2
Punkt 6 preambuły

(6) W celu osiągnięcia skutecznej ochrony 
środowiska zachodzi szczególna potrzeba 
stosowania bardziej odstraszających sankcji 
w odniesieniu do działań szkodliwych dla 
środowiska, które zasadniczo powodują lub 
mogą powodować znaczne szkody 
dotyczące stanu powietrza, w tym 
stratosfery, gleby, wody, roślin lub zwierząt, 
bądź wpływają niekorzystnie na ochronę 
gatunków. 

(6) W celu osiągnięcia skutecznej ochrony 
środowiska zachodzi szczególna potrzeba 
stosowania bardziej odstraszających sankcji 
w odniesieniu do działań szkodliwych dla 
środowiska, które zasadniczo powodują lub 
mogą powodować znaczne szkody 
dotyczące walorów krajobrazowych, stanu 
powietrza, w tym stratosfery, powłoki 
skalnej, gleby, wody, roślin lub zwierząt, 
bądź wpływają niekorzystnie na ochronę 
gatunków.

Uzasadnienie

W działaniach szkodliwych dla środowiska całkowicie pominięto elementy skalne (litosferę). 
Gleba (o ile jest wykształcona) jest tylko zewnętrzną powłoką ziemi o miąższości do 1,5 m, 
powstałą na konkretnej skale macierzystej!

Wysypiska śmieci, składowiska odpadów (w tym niebezpiecznych czy radioaktywnych) 
znajdują się na obszarach poeksploatacyjnych, a wiec w obrębie powłoki skalnej ziemi. 

Zwłaszcza górnictwo odkrywkowe może powodować zaburzenia w ekosystemach lądowych, 
prowadząc do wielu szkód.

Porawka 3
Punkt 7 preambuły

(7) Zaniechanie może mieć taki sam skutek 
jak działanie, i dlatego powinno również 
podlegać odpowiednim sankcjom.

(7) Zaniechanie może mieć takie same lub 
poważniejsze konsekwencje niż te 
wynikające z działania i dlatego powinno 
również podlegać odpowiednim sankcjom.

Porawka 4
Punkt 9 preambuły

(9) W celu osiągnięcia skutecznej ochrony (9) W celu osiągnięcia skutecznej ochrony 



PE400.272v02-00 6/14 AD\710785PL.doc

PL

środowiska, udział w dokonywaniu takich 
czynów i podżeganie do nich należy uznać 
za przestępstwo karne. 

środowiska, udział w dokonywaniu takich 
czynów i podżeganie do nich lub 
zachowanie, które poprzez działanie i/lub 
zaniechanie skutkuje szkodą lub groźbą 
poważnej szkody dla środowiska, należy 
uznać za przestępstwo karne, zaś w celu 
skutecznej ochrony środowiska i zgodnie z 
zasadami zapobiegania i ostrożności 
odnośne narzędzia przestępstwa winny 
podlegać faktycznym środkom ostrożności.

Porawka 5
Artykuł 1

Niniejsza dyrektywa ustanawia środki w 
zakresie prawa karnego w celu 
skuteczniejszej ochrony środowiska.

Niniejsza dyrektywa ustanawia środki w 
zakresie prawa karnego w celu 
skuteczniejszej ochrony środowiska.
Dotyczy ona wyłącznie odpowiedzialności 
karnej i nie narusza prawa wspólnotowego 
lub krajowego – ani żadnych wynikających 
z nich zasad – w zakresie odpowiedzialności 
cywilnej za szkody w środowisku 
naturalnym.

Uzasadnienie

Ważne jest zapewnienie, że sankcje karne nie stanowią przeszkody dla jednoczesnego 
stosowania przepisów prawa w zakresie odpowiedzialności za środowisko, które skupia się na 
naprawie szkód.

Porawka 6
Artykuł 2 litera a)

(a) „bezprawny” oznacza naruszający 
prawodawstwo lub przepis Wspólnoty, 
przepis administracyjny lub decyzję podjętą 
przez właściwy organ w danym państwie 
członkowskim, które mają na celu ochronę 
środowiska. 

(a) „bezprawny” oznacza naruszający 
prawodawstwo lub przepis Wspólnoty, 
przepis administracyjny lub decyzję podjętą 
przez właściwy organ w danym państwie 
członkowskim, które mają na celu ochronę 
środowiska i zdrowia publicznego.

Uzasadnienie

W artykułach 3, 5 i 7 niniejszego dokumentu przestępstwa i sankcje dotyczą nie tylko 
środowiska, ale zagadnień związanych z aspektami życia i zdrowia publicznego. W artykule 7 
przewidziano konkretne wymiary kar i rekompensaty finansowe za spowodowanie śmierci lub 
ciężkie uszkodzenie ciała.
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Porawka 7
Artykuł 2 litera b)

(b) „osoba prawna” oznacza podmiot 
prawny posiadający taki status w świetle 
właściwego prawa krajowego, z wyjątkiem
państw lub innych organów publicznych, 
działających na podstawie ich suwerennych 
praw oraz z wyjątkiem międzynarodowych 
organizacji publicznych.

(b) „osoba prawna” oznacza podmiot 
prawny posiadający taki status w świetle 
właściwego prawa krajowego, w tym 
państwa lub inne organy publiczne, 
działające na podstawie ich suwerennych 
praw oraz międzynarodowe organizacje 
publiczne. 

Uzasadnienie

Organy publiczne nie powinny być zwolnione z przestrzegania prawa w zakresie środowiska 
lub odpowiedzialności karnej na mocy niniejszej dyrektywy.

Porawka 8
Artykuł 2 litera b a) (nowa)

(ba) „chronione siedlisko przyrodnicze” 
oznacza każdy teren wyznaczony jako 
obszar specjalnej ochrony zgodnie z art. 4 
ust. 1 lub 2 dyrektywy 79/409/EWG lub 
jako specjalny obszar ochrony zgodnie 
z art. 4 ust. 4 dyrektywy 92/43/EWG.

Porawka 9
Artykuł 3 litera a)

(a) zrzucanie, emisja lub wprowadzanie 
takich ilości substancji lub promieniowania 
jonizującego do powietrza, gleby lub wody, 
które powodują śmierć lub poważne 
uszkodzenie ciała;

(a) zrzucanie, emisja lub wprowadzanie 
takich ilości substancji lub promieniowania 
jonizującego na powierzchnię ziemi, do 
powietrza, powłoki skalnej, gleby lub wody, 
które powodują śmierć lub poważne 
uszkodzenie ciała człowieka lub zwierzęcia;

Porawka 10
Artykuł 3 litera b)

(b) bezprawne zrzucanie, bezprawna emisja 
lub bezprawne wprowadzanie takich ilości 
substancji lub promieniowania jonizującego 

(b) bezprawne zrzucanie, bezprawna emisja 
lub bezprawne wprowadzanie takich ilości 
substancji lub promieniowania jonizującego
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do powietrza, gleby lub wody, które 
powodują lub mogą powodować śmierć lub 
poważne uszkodzenie ciała lub znaczną 
szkodę dla jakości powietrza, gleby, wody, 
zwierząt lub roślin;

na powierzchnię ziemi, do powietrza,
powłoki skalnej, gleby lub wody, które 
powodują lub mogą powodować śmierć lub 
poważne uszkodzenie ciała lub znaczną 
szkodę dla jakości powietrza, gleby, skały,
wody, zwierząt lub roślin;

Uzasadnienie

W zapisie pominięto najbardziej zewnętrzną powłokę litosfery, gdzie topografia (rzeźba 
terenu, ekspozycja) wpływa bezpośrednio na rozprzestrzenianie się promieniowania 
jonizującego oraz rozprzestrzenianie się innych substancji.

Porawka 11
Artykuł 3 litera c)

(c) bezprawne przetwarzanie, w tym 
usuwanie i składowanie, bezprawny 
transport, wywóz lub przywóz odpadów, w 
tym odpadów niebezpiecznych, co powoduje 
lub może powodować śmierć lub poważne 
uszkodzenie ciała lub znaczną szkodę dla 
jakości powietrza, gleby, wody, zwierząt lub 
roślin;

(c) bezprawne przetwarzanie, w tym 
usuwanie i składowanie, bezprawny 
transport, wywóz lub przywóz odpadów, w 
tym odpadów niebezpiecznych, co powoduje 
lub może powodować śmierć lub poważne 
uszkodzenie ciała lub znaczną szkodę 
dlajakości powietrza, powłoki skalnej,
gleby, wody, zwierząt lub roślin;

Uzasadnienie

W działaniach szkodliwych dla środowiska całkowicie pominięto elementy skalne (litosferę). 
Gleba (o ile jest wykształcona) jest tylko zewnętrzną powłoką ziemi o miąższości do 1,5 m, 
powstałą na konkretnej skale macierzystej!

Wysypiska śmieci, składowiska odpadów (w tym niebezpiecznych czy radioaktywnych) 
znajdują się na obszarach poeksploatacyjnych, a wiec w obrębie powłoki skalnej ziemi.

Porawka 12
Artykuł 3 litera d)

(d) bezprawna eksploatacja zakładu, w 
którym prowadzona jest działalność 
niebezpieczna związana ze składowaniem 
lub wykorzystywaniem niebezpiecznych 
substancji bądź preparatów, oraz która 
powoduje lub może powodować poza 
zakładem śmierć lub poważne uszkodzenie 

(d) nieprawidłowe działanie, złe 
funkcjonowanie spowodowane bezprawnym 
działaniem, niedbalstwem, zaniedbaniem, 
nierozsądkiem lub nieprawidłową 
konserwacją, lub też bezprawna 
eksploatacja zakładu, w którym prowadzona 
jest działalność niebezpieczna związana ze 
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ciała lub znaczną szkodę dla jakości 
powietrza, gleby, wody, zwierząt lub roślin;

składowaniem lub wykorzystywaniem 
niebezpiecznych substancji bądź preparatów, 
oraz która powoduje lub może powodować 
poza zakładem śmierć lub poważne 
uszkodzenie ciała lub znaczną szkodę dla 
jakości powietrza, gleby, wody, zwierząt lub 
roślin;

Porawka 13
Artykuł 3 litera f)

(f) bezprawna produkcja, bezprawne 
przetwarzanie, przechowywanie, 
wykorzystywanie, bezprawny transport, 
wywóz lub przywóz materiałów jądrowych 
lub innych niebezpiecznych substancji 
radioaktywnych, co powoduje lub może 
powodować śmierć lub poważne 
uszkodzenie ciała lub znaczną szkodę dla 
jakości powietrza, gleby, wody, zwierząt lub 
roślin;

(f) bezprawna produkcja, bezprawne 
przetwarzanie, przechowywanie, 
wykorzystywanie, bezprawny transport,
bezprawna sprzedaż i dystrybucja oraz
wywóz lub przywóz materiałów jądrowych 
lub innych niebezpiecznych substancji 
radioaktywnych, co powoduje lub może 
powodować śmierć lub poważne 
uszkodzenie ciała lub znaczną szkodę dla 
jakości powietrza, powłoki skalnej, gleby, 
wody, zwierząt lub roślin;

Uzasadnienie

W zapisie pominięto aspekt handlu i dystrybucji materiałami niebezpiecznymi.

Porawka 14
Artykuł 3 litera (h)

(h) bezprawne znaczne zniszczenie 
chronionego siedliska przyrodniczego;

(h) każdy czyn powodujący znaczne 
zniszczenie chronionego siedliska 
przyrodniczego, w tym poprzez prace 
budowlane, usuwanie kamieni, wylesianie, 
karczowanie i nasadzenia oraz podpalenie;

Porawka 15
Artykuł 3 litera (i a) (nowa)

(ia) wytwarzanie, przetwarzanie, 
składowanie, użytkowanie, transport, 



PE400.272v02-00 10/14 AD\710785PL.doc

PL

wywóz lub przywóz: 
- organizmów zmodyfikowanych 
genetycznie, ich uwalnianie do środowiska, 
wprowadzanie do obrotu oraz 
nieujawnienie nowych dowodów na 
związane z nimi zagrożenia;
- materiałów wybuchowych do użytku 
cywilnego, 
- materiałów pirotechnicznych, 
- substancji chemicznych, 
- biocydów i środków ochrony roślin, 
które powodują lub mogą powodować 
śmierć lub poważne uszkodzenie ciała lub 
znaczną szkodę dla jakości powietrza, gleby 
lub wody, lub też dla zwierząt lub roślin.

Porawka 16
Artykuł 3 litera (i b) (nowa)

(ib) przywóz i wywóz nielegalnie 
pozyskanego drewna lub biomasy;

Porawka 17
Artykuł 3 litera (i c) (nowa)

(ic) posiadanie lub wprowadzanie do użytku 
środków transportu morskiego o naukowo 
udowodnionym, poważnym i negatywnym 
oddziaływaniu na środowisko (m.in. 
posiadanie i wprowadzanie do użytku 
przestarzałych statków jednokadłubowych).

Porawka 18
Artykuł 4

Państwa członkowskie dbają o to, by udział 
w czynach, o których mowa w art. 3, lub 
podżeganie do nich, stanowiły przestępstwa
karne.

Państwa członkowskie dbają o to, by udział 
w czynach, o których mowa w art. 3, lub 
podżeganie do nich, był uznawany za 
przestępstwo karne i zapewniają, że 
zachowanie, które poprzez działanie lub 
zaniechanie skutkuje szkodą lub groźbą 
poważnej szkody dla środowiska, również 
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stanowiło przestępstwo karne.

Porawka 19
Artykuł 4 ustęp 1 a (nowy)

W celu skutecznej ochrony środowiska i 
zgodnie z zasadami zapobiegania i 
ostrożności państwa członkowskie 
zapewniają, że narzędzia przestępstwa 
powodujące zagrożenie lub szkodę 
podlegają faktycznym środkom ostrożności 
(konfiskata).

Porawka 20
Artykuł 5 ustęp 5 litera a)

(a) zakazem podejmowania przez osobę 
fizyczną działalności wymagającej 
urzędowego zezwolenia lub zatwierdzenia, 
bądź zakazem zakładania i prowadzenia 
przedsiębiorstwa lub fundacji bądź 
zarządzania nimi, w przypadku gdy stan 
rzeczywisty, który doprowadził do skazania 
danej osoby, wskazuje na wysokie ryzyko, 
że mogłaby ona znów prowadzić ten sam 
rodzaj działalności przestępczej;

(a) zakazem podejmowania przez osobę 
fizyczną lub osoby fizyczne działalności 
wymagającej urzędowego zezwolenia lub 
zatwierdzenia, bądź zakazem zakładania i 
prowadzenia przedsiębiorstwa, spółdzielni, 
stowarzyszenia lub fundacji bądź 
zarządzania nimi, w przypadku gdy stan
rzeczywisty, który doprowadził do skazania 
danej osoby lub osób wskazuje na wysokie 
ryzyko, że mogłaby ona prowadzić ten sam 
rodzaj działalności przestępczej.

Porawka 21
Artykuł 6 ustęp 1 zdanie wprowadzające

1. Państwa członkowskie dbają o to, by 
osoby prawne mogły zostać pociągnięte do 
odpowiedzialności za przestępstwa, o 
których mowa w art. 3, popełnione na ich 
korzyść przez jakąkolwiek osobę działającą 
indywidualnie albo wchodzącą w skład 
organu osoby prawnej i zajmującą w niej 
pozycję kierowniczą, w oparciu o:

1. Państwa członkowskie dbają o to, by 
oprócz odpowiedzialności cywilnej osoby 
prawne mogły zostać pociągnięte do 
odpowiedzialności za przestępstwa, o 
których mowa w art. 3, popełnione na ich 
korzyść przez jakąkolwiek osobę, która 
działa indywidualnie albo wchodzi w skład 
organu osoby prawnej i zajmuje w niej 
pozycję kierowniczą lub zajmowała taką 
pozycję w czasie popełnienia przestępstwa 
lub w okresie, w którym doszło do 
niedbalstwa, w oparciu o:
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Porawka 22
Artykuł 6 ustęp 1 a (nowy)

1a. Państwa członkowskie dbają o to, by 
odpowiedzialność karna osoby prawnej nie 
ustała wraz z zakończeniem bytu tej osoby 
prawnej oraz by w razie odkrycia 
wyrządzonej szkody i/lub popełnionego 
przestępstwa lub niedbalstwa podmioty 
składające się na osobę prawną, które były 
jej częściami składowymi w czasie 
popełnienia przestępstwa lub w okresie 
trwania przestępstwa lub niedbalstwa, 
ponosiły odpowiedzialność tak karną, jak 
cywilną.

Porawka 23
Artykuł 6 ustęp 3 a (nowy)

3a. Państwa członkowskie zapewniają, że 
osoby fizyczne odpowiedzialne za wyżej 
wymienione czyny mają czasowy lub stały 
zakaz sprawowania funkcji publicznych.

Porawka 24
Artykuł 7 ustęp 4 zdanie wprowadzające

4. Sankcje przewidziane w niniejszym 
artykule mogą być stosowane w połączeniu 
z innymi sankcjami lub środkami, w 
szczególności:

4. W stosownych przypadkach sankcje 
przewidziane w niniejszym artykule są
stosowane w połączeniu z innymi sankcjami 
lub środkami, w szczególności:

Porawka 25
Artykuł 7 a (nowy)

Artykuł 7a
Środki ostrożności

Państwa członkowskie wprowadzają lub 
utrzymują stosowne środki ostrożności.

Porawka 26
Artykuł 9 ustęp 1 akapit 1
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1. Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie najpóźniej do dnia […] r. przepisy 
ustawowe, wykonawcze i administracyjne 
niezbędne do wykonania niniejszej 
dyrektywy. Państwa członkowskie 
niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych 
przepisów oraz tabelę korelacji między tymi 
przepisami a niniejszą dyrektywą.

1. Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie najpóźniej do dnia […] r. przepisy 
ustawowe, wykonawcze i administracyjne 
niezbędne do wykonania niniejszej 
dyrektywy. Zapewniają one, że 
odpowiednie służby posiadają 
wystarczającą liczbę pracowników i są 
dostatecznie przeszkolone, aby umożliwić 
władzom i sądom sprostanie wyzwaniu, 
jakim jest znaczne ograniczenie przestępstw 
przeciwko środowisku. Państwa 
członkowskie niezwłocznie przekazują 
Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę 
korelacji między tymi przepisami a niniejszą 
dyrektywą.
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