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Projekt zalecenia do drugiego czytania (PE 347.302v01-00)
Corien Wortmann-Kool
Zanieczyszczenia pochodzące ze statków i wprowadzenie sankcji za naruszenia 

Wspólne stanowisko Rady (11964/3/2004 – C6-0157/2004 – 2003/0037(COD))

Wspólne stanowisko Rady Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożył Josu Ortuondo Larrea

Poprawka 16
Punkt uzasadnienia 2 a (nowy)

2a) Aby zapewnić posiadanie przez 
wszystkie porty wspólnotowe odpowiednich 
urządzeń do odbioru odpadów i 
pozostałości ładunków pochodzących ze 
statków, należy bez dalszej zwłoki w pełni 
wdrożyć dyrektywę 2000/59/WE 1).

1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2000/59/WE z 27 listopada 2000 r. w sprawie 
portowych urządzeń do odbioru odpadów 
wytwarzanych przez statki i pozostałości
ładunku (Dz.U. L 332, z 28.12.2000, str. 81). 

Or. fr
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Uzasadnienie

Poprawka Parlamentu 31 z pierwszego czytania [P5_TA-PROV(2004)0009].

Poprawkę złożyli Luís Queiró i Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 17
Punkt uzasadnienia 5 a (nowy)

5a) Licencje wydane zgodnie z prawem 
krajowym przed wejściem w życie niniejszej 
dyrektywy nie powinny być kwestionowane.

Or. pt

Uzasadnienie

Projekt, a w szczególności jego art. 4 ust. 1, nie określa jasno statusu prawnego licencji 
wydanych przez Państwa Członkowskie zgodnie z prawem krajowym przed wejściem w życie 
dyrektywy. Niniejsza poprawka ma na celu wyjaśnienie tej sprawy poprzez zapewnienie 
niezbędnej pewności prawnej i zapobieżenie wstecznemu stosowaniu przepisów.

Poprawkę złożył Josu Ortuondo Larrea

Poprawka 18
Punkt uzasadnienia 7

7) Ani międzynarodowy system 
odpowiedzialności cywilnej i 
odszkodowania za zanieczyszczenie olejami 
albo ropą naftową, ani system związany z 
zanieczyszczeniem innymi substancjami 
niebezpiecznymi lub trującymi nie 
zapewniają wystarczającego poziomu 
odstraszania, by odwieść podmioty 
transportujące niebezpieczne ładunki drogą 
morską od stosowania praktyk 
naruszających obowiązujące standardy; 
pożądane efekty odstraszania można 
osiągnąć tylko w drodze wprowadzenia 
sankcji stosowanych wobec wszystkich osób 
powodujących lub przyczyniających się do 

7) Ani międzynarodowy system 
odpowiedzialności cywilnej i 
odszkodowania za zanieczyszczenie olejami 
albo ropą naftową, ani system związany z 
zanieczyszczeniem innymi substancjami 
niebezpiecznymi lub trującymi nie 
zapewniają wystarczającego poziomu 
odstraszania, by odwieść podmioty 
transportujące niebezpieczne ładunki drogą 
morską od stosowania praktyk 
naruszających obowiązujące standardy; 
pożądane efekty odstraszania można 
osiągnąć tylko w drodze wprowadzenia 
sankcji stosowanych wobec wszystkich osób 
powodujących lub przyczyniających się do 
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zanieczyszczania morza; sankcje należy 
stosować nie tylko wobec właściciela lub 
kapitana statku, ale również wobec 
właściciela ładunku, instytucji 
klasyfikacyjnej lub innych osób
odpowiedzialnych.

zanieczyszczania morza; sankcje należy 
stosować nie tylko wobec właściciela lub 
kapitana statku, ale również wobec 
właściciela ładunku, instytucji 
klasyfikacyjnej lub innych osób 
odpowiedzialnych; należy zreformować 
Międzynarodowy Fundusz Odszkodowań za 
Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem 
Olejami, biorąc pod uwagę dokładniejszą 
ocenę odpowiedzialności cywilnej i wpłat 
właścicieli statków oraz producentów i 
odbiorców z sektora naftowego; Rada 
powinna występować jednomyślnie w celu 
osiągnięcia konsensusu w ramach IMO.

Or. es

Uzasadnienie

Rada słusznie podkreśla, że międzynarodowe przepisy w zakresie odpowiedzialności cywilnej 
i odszkodowań w sektorze naftowym nie zniechęcają w wystarczającym stopniu do praktyk 
naruszających przepisy (przewozy niezgodne z obowiązującymi normami). 

Art. 18 dyrektywy 2004/35/WE w sprawie odpowiedzialności za szkody w środowisku 
naturalnym uznaje wagę „uwzględnienia relacji pomiędzy odpowiedzialnością właścicieli 
statków a wkładem odbiorców ropy naftowej, przy należytym rozpatrzeniu wszelkich 
stosownych badań podejmowanych przez Międzynarodowy Fundusz Odszkodowań za Szkody 
Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami”.

W maju 2003 r. IMO przyjęła nowy protokół ustanawiający dodatkowy fundusz odszkodowań 
za zanieczyszczenia olejami lub ropą naftową w kwocie do 750 000 000 Specjalnych praw 
ciągnienia (około 1 mld USD), odpowiadający odszkodowaniom płatnym ofiarom 
zanieczyszczeń. Ten dodatkowy fundusz jest finansowany przez odbiorców ropy naftowej z 
krajów sygnatariuszy. Odpowiedzialność właścicieli statków, których zadaniem jest 
zapewnienie bezpiecznych w żegludze statków, została w praktyce ograniczona. Aby położyć 
kres stosowanym w transporcie morskim praktykom, które naruszają przepisy, konieczne jest 
podwyższenie odpowiedzialności finansowej właścicieli statków. Wprowadzenie takiej 
reformy byłoby łatwiejsze, gdyby Rada występowała jednomyślnie w ramach IMO.

Poprawkę złożył Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Poprawka 19
Punkt uzasadnienia 8

8) Zrzut substancji zanieczyszczających 
przez statki powinien być postrzegany jako 
naruszenie, jeżeli został popełniony celowo, 

8) Zrzut substancji zanieczyszczających 
przez statki powinien być postrzegany jako 
przestępstwo karne, jeżeli został popełniony 
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nierozważnie lub w wyniku poważnego 
zaniedbania.

celowo, nierozważnie i ze świadomością, że 
spowoduje prawdopodobnie szkody.

Or. en

Uzasadnienie

Ta  poprawka powraca do brzmienia projektu Komisji i odzwierciedla stanowisko przyjęte 
przez Parlament w trakcie pierwszego czytania. Określenie „przestępstwo karne” powinno 
zostać zachowane, ponieważ wskazuje na wagę naruszenia przepisów i nałożonych sankcji.

Proponowane terminy prawne „poważne” lub „rażące zaniedbanie” są niejasne i podatne na 
subiektywną interpretację. W niektórych systemach prawnych występują trudności dotyczące 
terminów „poważne lub rażące zaniedbanie” i ich tłumaczenia na różne języki Państw 
Członkowskich mogą mieć odmienne znaczenia. 

Dlatego też proponuje się, aby w kontekście niniejszej dyrektywy zastosować  określenie 
„przez niedbalstwo i ze świadomością, że spowoduje prawdopodobnie szkody”, które 
stosowane jest w innych konwencjach morskich, a zwłaszcza w MARPOL, z myślą o użyciu 
bardziej odpowiedniego terminu, który niesie skutek nie mniejszy od zamierzonego przez 
dyrektywę i gwarantuje jednoznaczną interpretację i stosowanie we wszystkich Państwach 
Członkowskich.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w swojej opinii (TEN/142, 19/06/2003) na temat 
sankcji karnych w pełni popiera powyższe poprawki i dostosowanie do MARPOL. 

Poprawkę złożyli Luis de Grandes Pascual i Antonio López-Istúriz White

Poprawka 20
Punkt uzasadnienia 10

10) Zachodzi potrzeba dalszej skutecznej 
współpracy pomiędzy Państwami 
Członkowskimi w celu zapewnienia 
wykrywania na czas zrzutów substancji 
zanieczyszczających pochodzących ze 
statków oraz identyfikowania ich sprawców.

10) Zachodzi potrzeba dalszej skutecznej 
współpracy pomiędzy Państwami 
Członkowskimi w celu zapewnienia 
wykrywania na czas zrzutów substancji
zanieczyszczających pochodzących ze 
statków oraz identyfikowania ich sprawców. 
Dlatego też Komisja powinna jak 
najszybciej przedstawić propozycję 
utworzenia wspólnej europejskiej straży 
przybrzeżnej.

Or. es
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Uzasadnienie

Poprawka przyjęta przez Parlament przy pierwszym czytaniu.

Poprawkę złożył Josu Ortuondo Larrea

Poprawka 21
Punkt uzasadnienia 10

10) Zachodzi potrzeba dalszej skutecznej 
współpracy pomiędzy Państwami 
Członkowskimi w celu zapewnienia 
wykrywania na czas zrzutów substancji 
zanieczyszczających pochodzących ze 
statków oraz identyfikowania ich sprawców.

10) Zachodzi potrzeba dalszej skutecznej 
współpracy pomiędzy Państwami 
Członkowskimi w celu zapewnienia 
wykrywania na czas zrzutów substancji 
zanieczyszczających pochodzących ze 
statków oraz identyfikowania ich sprawców. 
Dlatego też Komisja powinna jak 
najszybciej przedstawić propozycję 
utworzenia wspólnej europejskiej straży 
przybrzeżnej.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka Parlamentu 6 z pierwszego czytania [P5_TA-PROV(2004)0009].

Poprawkę złożył Willi Piecyk

Poprawka 22
Punkt uzasadnienia 10

10) Zachodzi potrzeba dalszej skutecznej 
współpracy pomiędzy Państwami 
Członkowskimi w celu zapewnienia 
wykrywania na czas zrzutów substancji 
zanieczyszczających pochodzących ze 
statków oraz identyfikowania ich sprawców.

10) Zachodzi potrzeba dalszej skutecznej 
współpracy pomiędzy Państwami 
Członkowskimi w celu zapewnienia 
wykrywania na czas zrzutów substancji 
zanieczyszczających pochodzących ze 
statków oraz identyfikowania ich sprawców. 
Dlatego też Komisja powinna jak 
najszybciej przedstawić propozycję 
utworzenia wspólnej europejskiej straży 
przybrzeżnej.
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Or. de

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka powtarza stanowisko Parlamentu z pierwszego czytania. W celu 
zapewnienia optymalnego, a przede wszystkim jednolitego nadzoru na otwartym morzu, a tym 
samym skutecznego stosowania niniejszej dyrektywy, należy utworzyć europejską straż 
przybrzeżną, która przeprowadzałaby niezapowiedziane kontrole wzdłuż całego wybrzeża 
europejskiego zgodnie z jednolitymi kryteriami.

Poprawkę złożył Josu Ortuondo Larrea

Poprawka 23
Punkt uzasadnienia 10 a (nowy)

10a) Dla zapewnienia skuteczności sankcji 
karnych w przypadkach umyślnego 
zanieczyszczenia, państwowe władze 
kontroli portowej powinny prowadzić 
rejestry ropy naftowej; każde Państwo 
Członkowskie musi zatem wprowadzić 
rygorystyczne prawodawstwo zwalczające 
wszelkie niedociągnięcia w prowadzeniu 
takich rejestrów i dokonywaniu wpisów, 
których autentyczności nie  można ustalić, 
aby zapobiegać nielegalnym zrzutom, które 
stanowią źródło większości zanieczyszczeń 
morskich.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka Parlamentu 32 z pierwszego czytania [P5_TA-PROV(2004)0009].

Poprawkę złożyła Ewa Hedkvist Petersen

Poprawka 24
Punkt uzasadnienia 13
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13) Niniejsza dyrektywa w pełni przestrzega 
Karty Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej,

13) Każda osoba podejrzana o naruszenie 
ma prawo do uczciwego i bezstronnego 
przesłuchania, zaś kary muszą być 
proporcjonalne. Niniejsza dyrektywa zatem
w pełni przestrzega Karty Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej oraz 
zawartych w niej postanowień dotyczących 
wymiaru sprawiedliwości,

Or. sv

Uzasadnienie

Niniejsza dyrektywa powinna jasno określać, że w żaden sposób nie można naruszać praw 
podejrzanych, którym nie udowodniono jeszcze winy.

Poprawkę złożył Josu Ortuondo Larrea

Poprawka 25
Art. 3 ust.1 a (nowy)

1a. Niniejsza dyrektywa stosuje się jednakże 
do statków pływających pod banderą 
Państwa Członkowskiego, niezależnie od 
miejsca, w którym nastąpił zrzut. 

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka Parlamentu 11 z pierwszego czytania [P5_TA-PROV(2004)0009].

Poprawkę złożyli Luis de Grandes Pascual i Antonio López-Istúriz White

Poprawka 26
Art. 4

Naruszenia Przestępstwa karne

Państwa Członkowskie zapewnią, że zrzut 
substancji zanieczyszczających przez statki 
na wszystkich obszarach wymienionych w 
art. 3 ust. 1, będzie postrzegany jako 

Państwa Członkowskie zapewnią, że zrzut 
substancji zanieczyszczających przez statki 
na wszystkich obszarach wymienionych w 
art. 3 ust. 1, będzie postrzegany jako 
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naruszenie, jeżeli został popełniony 
świadomie, lekkomyślnie lub w wyniku 
poważnego zaniedbania.

przestępstwo karne, jeżeli został popełniony 
świadomie, lekkomyślnie lub w wyniku 
poważnego zaniedbania.

Or. es

Uzasadnienie

Pierwotne brzmienie propozycji Komisji poparte przez Parlament w pierwszym czytaniu.

Poprawkę złożył Willi Piecyk

Poprawka 27
Art. 4

Naruszenia Przestępstwa karne
Państwa Członkowskie zapewnią, że zrzut 
substancji zanieczyszczających przez statki 
na wszystkich obszarach wymienionych w 
art. 3 ust. 1, będzie postrzegany jako 
naruszenie, jeżeli został popełniony 
świadomie, lekkomyślnie lub w wyniku 
poważnego zaniedbania.

Państwa Członkowskie zapewnią, że zrzut 
substancji zanieczyszczających przez statki 
na wszystkich obszarach wymienionych w 
art. 3 ust. 1, udział, nawet przez 
zaniedbanie, w takim zrzucie oraz 
nakłanianie do niego, jak również 
manipulacje techniczne w statkach w celu 
ułatwienia nielegalnych zrzutów, będą
postrzegane jako przestępstwa karne, jeżeli 
zostały popełnione świadomie, lekkomyślnie 
lub w wyniku poważnego zaniedbania.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka ta odzwierciedla stanowisko Parlamentu i zaproponowane przezeń brzmienie w 
pierwszym czytaniu. Należy jasno określić, że manipulacje techniczne w statkach w celu 
ułatwienia nielegalnych zrzutów muszą być również karane, ponieważ znacząco ułatwiają 
dokonywanie nielegalnych zrzutów.

Poprawkę złożył Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Poprawka 28
Art. 4
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Naruszenia Przestępstwa karne
Państwa Członkowskie zapewnią, że zrzut 
substancji zanieczyszczających przez statki 
na wszystkich obszarach wymienionych w 
art. 3 ust. 1, będzie postrzegany jako 
naruszenie, jeżeli został popełniony 
świadomie, lekkomyślnie lub w wyniku 
poważnego zaniedbania.

Państwa Członkowskie zapewnią, że zrzut 
substancji zanieczyszczających przez statki 
na wszystkich obszarach wymienionych w 
art. 3 ust. 1, będzie postrzegany jako 
przestępstwa karne, jeżeli został popełniony 
świadomie lub lekkomyślnie i ze 
świadomością, że prawdopodobnie 
spowoduje szkody.

Or. en

Uzasadnienie

Ta  poprawka powraca do brzmienia projektu Komisji i odzwierciedla stanowisko przyjęte 
przez Parlament w trakcie pierwszego czytania. Określenie „przestępstwo karne” powinno 
zostać zachowane, ponieważ wskazuje na wagę naruszenia przepisów i nałożonych sankcji.

Proponowane terminy prawne „poważne” lub „rażące zaniedbanie” są niejasne i podatne na 
subiektywną interpretację. W niektórych systemach prawnych występują trudności dotyczące 
terminów „poważne lub rażące zaniedbanie” i ich tłumaczenia na różne języki Państw 
Członkowskich mogą mieć odmienne znaczenia. 

Dlatego też proponuje się, aby w kontekście niniejszej dyrektywy zastosować określenie 
„przez niedbalstwo i ze świadomością, że spowoduje prawdopodobnie szkody”, które 
stosowane jest w innych konwencjach morskich, a zwłaszcza w MARPOL, z myślą o użyciu 
bardziej odpowiedniego terminu, który niesie skutek nie mniejszy od zamierzonego przez 
dyrektywę i gwarantuje jednoznaczną interpretację i stosowanie we wszystkich Państwach 
Członkowskich.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w swojej opinii (TEN/142, 19/06/2003) na temat 
sankcji karnych w pełni popiera powyższe poprawki i dostosowanie do MARPOL.

Poprawkę złożyła Ewa Hedkvist Petersen

Poprawka 29
Art. 5 ust. 1

1. Zrzut substancji zanieczyszczających na 
wszystkich obszarach wymienionych w art. 
3 ust. 1, nie będzie postrzegany jako 
naruszenie, jeżeli spełnia warunki określone 
w załączniku I, przepis 11 lit. a) lub 11 lit. c) 
albo w załączniku II, przepis 6 lit. a) lub 6 
lit c) Marpol 73/78.

1. Zrzut substancji zanieczyszczających na 
wszystkich obszarach wymienionych w art. 
3 ust. 1, nie będzie postrzegany jako 
naruszenie, jeżeli spełnia warunki określone 
w załączniku I, przepis 9, 10, 11 lit. a) lub 
11 lit. c) albo w załączniku II, przepis 5, 6 
lit. a) lub lit. c) Marpol 73/78. 
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Or. sv

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest połączenie odesłań z ustępów 1 i 3, a tym samym zwiększenie 
czytelności tekstu.

Poprawkę złożyli Luís Queiró, Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 30
Art. 5 ust. 2

2. Zrzut substancji zanieczyszczających na 
wszystkich obszarach wymienionych art. 3 
ust. 1) lit. c), d) i e) nie będzie postrzegany 
jako naruszenie ze strony właściciela, 
kapitana lub załogi wykonującej swoje 
zadania pod dowództwem kapitana, jeżeli 
spełnia warunki określone w załączniku I, 
przepis 11 lit. b) lub w załączniku II, 
przepis 6 lit. b) Marpol 73/78.

skreślono

Or. pt

Uzasadnienie

Przyjęcie poprawki 7 sprawozdawcy ograniczy zakres dyrektywy, wyłączając armatora, 
kapitana i załogę w sytuacji wypadków na wodach terytorialnych (tj. w promieniu dwunastu 
mil). Poprawkę tę należy zatem usunąć.

Poprawkę złożył Josu Ortuondo Larrea

Poprawka 31
Art. 6 ust. 2 a (nowy)

2a. Postanowienia niniejszego artykułu 
stosują się mutatis mutandis do statków 
pływających pod banderą Państwa 
Członkowskiego, niezależnie od miejsca 
lokalizacji statku.

Or. fr
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Uzasadnienie

Poprawka Parlamentu 13 z pierwszego czytania [P5_TA-PROV(2004)0009].

Poprawkę złożył Josu Ortuondo Larrea

Poprawka 32
Art. 7 a (nowy)

Artykuł 7a

Koordynacja wdrożenia i inspekcja

1. Europejska Agencja Bezpieczeństwa 
Morskiego odgrywa rolę koordynującą w 
zakresie wdrożenia niniejszej dyrektywy.
2. Europejska Agencja Bezpieczeństwa 
Morskiego utworzy publiczną internetową 
bazę danych UE na temat nielegalnych 
zrzutów i statków, które nie przestrzegają 
niniejszej dyrektywy.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka Parlamentu 27 z pierwszego czytania [P5_TA-PROV(2004)0009].

Poprawkę złożył Georgios Toussas

Poprawka 33
Art. 8 ust. 2

2. Każde Państwo Członkowskie podejmuje 
środki konieczne do zapewnienia, aby 
sankcje wymienione w ust. 1 miały 
zastosowanie wobec każdej osoby, która 
zostanie uznana za odpowiedzialną za 
naruszenie określone w art. 4.

2. Każde Państwo Członkowskie podejmuje 
środki konieczne do zapewnienia, aby 
sankcje wymienione w ust. 1 miały 
zastosowanie wobec każdej osoby (tj. nie 
tylko właściciela statku, ale również 
operatorów, menedżerów statku, każdego, 
kto działa jako ich upoważniony 
przedstawiciel, ubezpieczycieli, agentów, 
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Klubu P & I statku, osoby czarterującej, 
osoby czarterującej sam statek, właściciela 
ładunku, rejestru statku albo jego podmiotu 
zależnego lub oddziału wraz z jego 
przedstawicielami, jego dodatkowymi 
kontrolerami lub osobami upoważnionymi, 
właściwych władz portowych lub dowolnej 
innej zaangażowanej osoby), która zostanie 
uznana przez sąd za odpowiedzialną za 
przestępstwo karne określone w art. 4

Or. el

Uzasadnienie

Doświadczenie pokazuje, że obowiązują krańcowo nieodpowiednie środki prewencyjne i 
odstraszające wobec właścicieli statków, operatorów statków, menedżerów, ich 
przedstawicieli, agentów, ubezpieczycieli, Klubów P & I statków, osób czarterujących, osób 
czarterujących sam statek, właścicieli ładunku, rejestrów, podmiotów zależnych, oddziałów, 
ich przedstawicieli, kontrolerów, upoważnionych instytucji i osób oraz właściwych władz 
portowych, którzy są odpowiedzialni za sytuację, operację i przydatność do żeglugi statku 
oraz za ochronę środowiska naturalnego.

Właściciele statków, operatorzy statków, menedżerowie, agenci, ubezpieczyciele, osoby 
czarterujące, właściciele ładunku, rejestry itd., którzy tworzą łańcuch logistyczny 
infrastruktury statku i są odpowiedzialni za przestępstwa karne popełniane na morzu i 
katastrofy ekologiczne, nie są karani wyrokami sądowymi na mocy prawa krajowego i 
międzynarodowego.

Z kolei, z pogwałceniem prawa międzynarodowego, w sposób niesłuszny i systematyczny na 
kozły ofiarne wybiera się marynarzy, aby uciszyć obawy wyrażane przez pracowników i 
zniechęcić ruch pracowniczy do walki o ochronę środowiska naturalnego.

Dowiedziono, że polityka kształtowana w kategoriach wzmacniania konkurencji, zwiększania 
zysków firm żeglugowych i zakładów na lądzie oraz monopoli jest niezwykle niebezpieczna w 
zakresie ochrony życia ludzkiego na morzu i ochrony środowiska naturalnego.

Niniejsza poprawka poszerza zakres sankcji i wskazuje osoby fizyczne i instytucje, wobec 
których można stosować sankcje.

Poprawkę złożył Willi Piecyk

Poprawka 34
Art. 8 ust. 2 a. (nowy), 2 b. (nowy) i 2 c. (nowy)

2 a. W odniesieniu do osób fizycznych i 



AM\549586PL.doc 13/1 PE 350.190v01-00

PL

prawnych Państwa Członkowskie 
wprowadzą między innymi następujące 
sankcje:

a) odpowiednie grzywny;

b) konfiskata dochodów uzyskanych w 
wyniku przestępstw wymienionych w art. 4.

2 b. W odpowiednich przypadkach Państwa 
Członkowskie wprowadzą również 
następujące sankcje:
a) stały lub czasowy zakaz prowadzenia 
działalności komercyjnej;
b) wprowadzenie nadzoru sądowego;
c) sądowa likwidacja;
d)zakaz dostępu do publicznej pomocy i 
dotacji;
e) konfiskata statku.
2 c. Niemożliwe będzie ubezpieczenie się od 
grzywien wspomnianych w niniejszym 
artykule.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka ta stanowi powrót do stanowiska Parlamentu z pierwszego czytania i odpowiada 
pierwotnej propozycji Komisji, otwarcie określając charakter sankcji przewidzianych w 
niniejszej dyrektywie.

Poprawkę złożył Patrick Louis

Poprawka 35
Art. 10 część wprowadzająca

Dla celów niniejszej dyrektywy, Państwa 
Członkowskie i Komisja będą w miarę 
potrzeby prowadziły ścisłą współpracę z 
Europejską Agencją Bezpieczeństwa 
Morskiego oraz, w miarę potrzeby, w 
ramach programu działania mającego na 
celu reagowanie na przypadkowe lub 
umyślne zanieczyszczanie morza, 

Dla celów niniejszej dyrektywy, Państwa 
Członkowskie i Komisja będą w miarę 
potrzeby prowadziły ścisłą współpracę z 
Europejską Agencją Bezpieczeństwa 
Morskiego oraz z uwzględnieniem programu 
działania mającego na celu reagowanie na 
przypadkowe lub umyślne zanieczyszczanie 
morza, wprowadzonego decyzją nr 
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wprowadzonego decyzją nr 2850/2000/WE
w celu:

2850/2000/WE oraz wdrożenia dyrektywy 
2000/59/WE, w celu:

Or. fr

Uzasadnienie

Obecnie występują luki w zakresie realizacji dyrektywy w sprawie portowych urządzeń 
odbiorczych, które jednak powinny istnieć we wszystkich portach. W takiej mierze, w jakiej 
propozycja dyrektywy zmierza do zapewnienia odpowiedzialności wszystkich stron 
zaangażowanych w transport morski, w tym władz publicznych, wydaje się sprawiedliwym 
wymaganie, aby mogły one korzystać z dostosowanych portowych urządzeń do odbioru.

Poprawkę złożył Josu Ortuondo Larrea

Poprawka 36
Art. 10 lit. b a (nowa)

ba) ustala harmonogram instalacji 
pokładowego sprzętu monitorującego tak, 
aby zapewnić realizację celów dyrektywy. 
Harmonogram ten jest następujący:

- 1 lipca 2005 r. – statki przewożące 
niebezpieczny ładunek o tonażu brutto 
wynoszącym 3 000 ton i więcej

- 1 lipca 2006 r. – wszystkie pozostałe 
statki o tonażu brutto wynoszącym 20 000 
ton i więcej

- 1 lipca 2007 r. – wszystkie pozostałe 
statki o tonażu brutto wynoszącym 10 000 
ton i więcej

- 1 stycznia 2008 r. – wszystkie pozostałe 
statki o tonażu brutto wynoszącym 3 000 
ton i więcej.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka Parlamentu 30 z pierwszego czytania [P5_TA-PROV(2004)0009]
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Poprawkę złożył Willi Piecyk

Poprawka 37
Art. 10 lit. b a (nowa)

ba) ustala harmonogram instalacji 
pokładowego sprzętu monitorującego tak, 
aby zapewnić realizację celów dyrektywy. 
Harmonogram ten jest następujący:
– 1 lipca 2005 r. – statki przewożące 
niebezpieczny ładunek o tonażu brutto 
wynoszącym 3 000 ton i więcej

- 1 lipca 2006 r. – wszystkie pozostałe statki 
o tonażu brutto wynoszącym 20 000 ton i 
więcej
– 1 lipca 2007 r. – wszystkie pozostałe statki 
o tonażu brutto wynoszącym 10 000 ton i 
więcej

– 1 stycznia 2008 r. – wszystkie pozostałe 
statki o tonażu brutto wynoszącym 3 000 
ton i więcej.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka ta odzwierciedla stanowisko Parlamentu z pierwszego czytania. Szybsza instalacja 
pokładowego sprzętu monitorującego może znacząco przyczynić się do bezpieczeństwa 
statków i czystego transportu morskiego.

Poprawkę złożył Willi Piecyk

Poprawka 38
Art. 10 a (nowy)

Artykuł 10a

Europejska straż przybrzeżna
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1. Nie później niż sześć miesięcy od wejścia 
w życie niniejszej dyrektywy Komisja 
przedłoży Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie propozycję utworzenia europejskiej 
straży przybrzeżnej.

2. Zadaniem tej europejskiej straży 
przybrzeżnej będzie między innymi 
przeprowadzanie skutecznych i 
niezapowiedzianych kontroli na otwartym 
morzu.
3.Europejska straż przybrzeżna będzie 
posiadać wszystkie uprawnienia niezbędne 
do realizacji postanowień niniejszej 
dyrektywy, gdy występuje uzasadnione 
podejrzenie przestępstwa polegającego na 
zanieczyszczeniu morza.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka stanowi powtórzenie stanowiska Parlamentu z pierwszego czytania. W celu 
zapewnienia optymalnego, a przede wszystkim jednolitego nadzoru na otwartym morzu, a tym 
samym skutecznego stosowania niniejszej dyrektywy, należy utworzyć europejską straż 
przybrzeżną, która przeprowadzałaby niezapowiedziane kontrole wzdłuż całego wybrzeża 
europejskiego zgodnie z jednolitymi kryteriami.

Poprawkę złożyli Luis de Grandes Pascual i Antonio López-Istúriz White

Poprawka 39
Art. 10 a (nowy)

Artykuł 10a

Europejska straż przybrzeżna

1.  Nie później niż ...1) Komisja przedłoży 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
propozycję utworzenia europejskiej straży 
przybrzeżnej.

2.  Zadaniem europejskiej straży 
przybrzeżnej będzie między innymi 
przeprowadzanie skutecznych i 
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niezapowiedzianych kontroli na otwartym 
morzu.

3.  Europejska straż przybrzeżna posiadać 
będzie wszystkie uprawnienia niezbędne do 
podejmowania działań potrzebnych do 
realizacji postanowień niniejszej dyrektywy, 
gdy występuje uzasadnione podejrzenie 
przestępstwa polegającego na 
zanieczyszczeniu morza.

_____________________
1 Sześć miesięcy od wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy.

Or. es

Uzasadnienie

Poprawka przyjęta przez Parlament przy pierwszym czytaniu.

Poprawkę złożył Josu Ortuondo Larrea

Poprawka 40
Art. 10 a (nowy)

Artykuł 10a

Europejska straż przybrzeżna

1. Nie później niż ...1) Komisja przedłoży 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
propozycję utworzenia europejskiej straży 
przybrzeżnej.

2.  Zadaniem europejskiej straży 
przybrzeżnej będzie między innymi 
przeprowadzanie skutecznych i 
niezapowiedzianych kontroli na otwartym 
morzu w zakresie postanowień niniejszej 
dyrektywy oraz innych przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa granic 
morskich Wspólnoty.
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3.  Europejska straż przybrzeżna posiadać 
będzie wszystkie uprawnienia niezbędne do 
podejmowania działań potrzebnych do 
realizacji postanowień niniejszej dyrektywy, 
gdy występuje uzasadnione podejrzenie 
przestępstwa polegającego na 
zanieczyszczeniu morza.

_____________________
1 Sześć miesięcy od wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka Parlamentu 22 z pierwszego czytania [P5_TA-PROV(2004)0009].

Poprawkę złożył Patrick Louis

Poprawka 41
Art. 11

Co trzy lata Państwa Członkowskie
przekazują Komisji sprawozdanie w sprawie 
stosowania niniejszej dyrektywy przez 
właściwe władze. Na podstawie tych 
sprawozdań Komisja przedstawia raport 
wspólnotowy Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie.

Co pięć lat Państwa Członkowskie
przekazują Komisji sprawozdanie w sprawie 
stosowania niniejszej dyrektywy przez 
właściwe władze. Na podstawie tych 
sprawozdań Komisja przedstawia raport 
wspólnotowy Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie. W raporcie tym Komisja określa w 
szczególności orzecznictwo, jakie 
ukształtowało się w Państwach 
Członkowskich, a także bada możliwość 
utworzenia publicznej bazy danych 
zawierającej takie orzecznictwo.

Or. fr
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Uzasadnienie

Głównym celem dyrektywy, rozpatrywanej w zestawieniu z decyzją ramową, jest 
harmonizacja kar stosowanych wobec podmiotów zrzucających nielegalne odpady. Kluczowe 
znaczenie będzie zatem miało wdrożenie odpowiednich postanowień przez 25 Państw 
Członkowskich. Jeżeli raport Komisji ma prowadzić do propozycji zmian, okres trzyletni jest 
zbyt krótki, aby można było uzyskać właściwy i znaczący obraz sytuacji w zakresie wdrożenia. 
Ponadto taki termin nie sprzyjałby bezpieczeństwu zainteresowanych stron, natomiast –
biorąc pod uwagę zasadnicze znaczenie wdrożenia – raport Komisji powinien określać 
sytuację w zakresie orzecznictwa w Państwach Członkowskich. Utworzenie bazy danych 
przyczyniłoby się również do realizacji celu harmonizacji (byłaby ona dostępna dla 
krajowych władz prawnych) i miałoby znaczenie odstraszające. 

Poprawkę złożyli Luís Queiró i Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 42
Art. 15 a (nowy)

Artykuł 15a
Licencje wydane przez Państwa 
Członkowskie zgodnie z prawem krajowym 
uważane będą za zgodne z niniejszą 
dyrektywą, bez uszczerbku dla postanowień 
art. 6 do 9. 

Or. pt

Uzasadnienie

Jest to nowy przepis przejściowy, którego celem jest zapewnienie ciągłości i warunków 
ważności licencji wydanych przez Państwa Członkowskie przed wejściem w życie niniejszej 
dyrektywy. 


