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Poprawka 28
Tadeusz Zwiefka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Zaznacza się, iż efektywność 
zwalczania przestępczości przeciwko 
środowisku w kontekście transgranicznym 
zależeć będzie od odpowiedniego 
wyprofilowania instytucji koordynacji 
międzynarodowych postępowań 
przygotowawczych (Europol, Eurojust, 
wspólne zespoły dochodzeniowo śledcze) 
oraz zwiększenia ich efektywności w 
płaszczyźnie kompetencyjnej i 
organizacyjnej.

Or. pl

Poprawka 29
Georgios Papastamkos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

skreślony

Or. el
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Uzasadnienie

Zastąpienie zasady lojalnej współpracy oraz ustanowionej prawnej zasady skuteczności. 
Ponadto art. 10 TWE stanowi, że "Państwa Członkowskie podejmują wszelkie właściwe 
środki ogólne lub szczególne w celu zapewnienia wykonania zobowiązań wynikających z 
niniejszego Traktatu lub z działań instytucji Wspólnoty". Ułatwiają one realizację zadań 
Wspólnoty.

Poprawka 30
Neena Gill

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a) W załącznikach do niniejszej dyrektywy 
zawarte są przepisy, które powinny podlegać 
środkom związanym z prawem karnym, po 
to aby można było zapewnić pełną 
skuteczność przepisów dotyczących ochrony 
środowiska.

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest ujednolicenie tekstu z orzecznictwem ETS oraz podkreślenie, 
że celem dyrektywy jest zobligowanie państw członkowskich do uznania za przestępstwo 
karne naruszenia prawa wspólnotowego lub krajowych przepisów wdrażających prawo 
wspólnotowe, w przypadkach, gdy jest to konieczne dla zapewnienia odpowiedniego ich 
stosowania.

Poprawka 31
Jacques Toubon, Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a) W aktach prawnych wymienionych w 
załącznikach do niniejszej dyrektywy 
zawarte są przepisy, które powinny 
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podlegać środkom związanym z prawem 
karnym, po to aby można było zapewnić 
pełną skuteczność przepisów dotyczących 
ochrony środowiska.

Or. en

Poprawka 32
Neena Gill

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6b) Zobowiązania wynikające z niniejszej 
dyrektywy odnoszą się jedynie do tych aktów 
prawnych wymienionych w załącznikach do
niniejszej dyrektywy, które na państwa 
członkowskie je wdrażające nakładają 
obowiązek wprowadzenia środków zakazu.

Or. en

Uzasadnienie

Dla wyjaśnienia, że dyrektywa może jedynie zobligować państwa członkowskie do uznania 
przypadków naruszenia prawa wspólnotowego za przestępstwo, jeżeli to prawo wspólnotowe 
nakłada na państwa członkowskie obowiązek wprowadzenia środków zakazu.

Poprawka 33
Jacques Toubon, Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6b) Zobowiązania wynikające z niniejszej 
dyrektywy odnoszą się jedynie do tych 
aktów prawnych wymienionych w 
załącznikach do niniejszej dyrektywy, 
które na państwa członkowskie je 
wdrażające nakładają obowiązek 
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wprowadzenia środków zakazu.

Or. en

Poprawka 34
Michl Ebner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu osiągnięcia skutecznej ochrony 
środowiska, udział w dokonywaniu takich 
czynów i podżeganie do nich należy uznać 
za przestępstwo karne.

(9) W celu osiągnięcia skutecznej ochrony 
środowiska, udział w dokonywaniu takich 
czynów i podżeganie do nich lub czyny, 
które poprzez działanie i/lub zaniechanie 
skutkują szkodą i/lub groźbą poważnej 
szkody dla środowiska, należy uznać za 
przestępstwo karne. Dla skutecznej 
ochrony środowiska i stosowania zasad 
zapobiegawczych i ostrożności
ewentualnie szkodliwe elementy powinny 
podlegać odpowiednim środkom 
ostrożności. 

Or. it

Poprawka 35
Georgios Papastamkos

Wniosek dotyczący dyrektywy
 Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9a) Niniejsza dyrektywa zobowiązuje 
państwa członkowskie do włączania do ich
krajowych przepisów sankcji karnych w 
przypadku poważnego naruszenia prawa 
wspólnotowego w zakresie ochrony 
środowiska. Dyrektywa nie wprowadza 
obowiązku w odniesieniu do wdrażania 
takich sankcji lub innych dostępnych 
narzędzi prawnych w indywidualnych 
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przypadkach.

Or. el

Uzasadnienie

Zgodnie z orzeczeniem ETS z dnia 23 października 2007 r. (C-440/05), mimo iż prawo karne i 
przepisy dotyczące postępowań karnych nie leżą w kompetencji Wspólnoty, prawodawca 
wspólnotowy może wymagać od państw członkowskich, by te przewidziały tego typu sankcje 
dla zapewnienia, że prawo w danym sektorze jest w pełni skuteczne.

Poprawka 36
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Harmonizacja ta jest szczególnie 
istotna w przypadku przestępstw o 
poważnych skutkach lub przestępstw 
popełnianych w ramach organizacji 
przestępczych, które odgrywają znaczną 
rolę w przestępczości przeciwko 
środowisku.

(12) Harmonizacja ta jest szczególnie 
istotna w przypadku przestępstw o 
poważnie szkodliwych skutkach lub 
przestępstw popełnianych w ramach 
organizacji przestępczych, które odgrywają 
znaczną rolę w przestępczości przeciwko 
środowisku.

Or. fr

Poprawka 37
Georgios Papastamkos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Ponieważ w niniejszej dyrektywie 
określono minimalne przepisy, państwa 
członkowskie mają możliwość przyjęcia 
lub utrzymania bardziej rygorystycznych 
przepisów dotyczących skutecznej ochrony 
środowiska poprzez prawo karne.

(13) Ponieważ w niniejszej dyrektywie 
określono minimalne przepisy, państwa 
członkowskie mają możliwość przyjęcia 
lub utrzymania bardziej rygorystycznych 
przepisów dotyczących skutecznej ochrony 
środowiska poprzez prawo karne. Przepisy 
te muszą być zgodne z Traktatem 
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ustanawiającym Wspólnotę Europejską.

Or. el

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 Traktatu o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej "wymogi ochrony 
środowiska naturalnego muszą być włączone do określenia i realizacji polityki Wspólnoty 
oraz działań przewidzianych w art. 3, w szczególności w celu popierania trwałego rozwoju". 
Ponadto zgodnie z art. 176 TWE "Środki ochronne przyjęte na podstawie artykułu 175 nie 
stanowią przeszkody dla Państwa Członkowskiego w utrzymaniu lub ustanawianiu bardziej 
rygorystycznych środków ochronnych. Środki te muszą być zgodne z niniejszym Traktatem. Są 
one notyfikowane Komisji."

Poprawka 38
Jacques Toubon, Nicole Fontaine, Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13a) Traktat Euratom i jego prawo wtórne 
regulują ochronę środowiska w zakresie 
działań jądrowych. W konsekwencji, 
nielegalność czynów przeciwko 
środowisku w ramach działań jądrowych 
może być określona jedynie poprzez 
odwołanie do traktatu Euratom i jego 
prawa wtórnego.

Or. fr

Uzasadnienie

Rozdział III traktatu Euratom stanowi podstawę prawną działań dotyczących ochrony 
środowiska w zakresie działań jądrowych.  Konieczne jest ujednolicenie tekstu poprzez 
sprecyzowanie, że traktat Euratom stanowi punkt odniesienia w zakresie działań jądrowych. 
W związku z tym za bezprawne należy uznać działania jądrowe łamiące wspólnotowy tekst 
legislacyjny przyjęty na bazie tego traktatu.
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Poprawka 39
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Ze względu na fakt, że cel 
proponowanego środka, a mianowicie 
zapewnienie skuteczniejszej ochrony 
środowiska, nie może być w 
wystarczającym stopniu zrealizowany 
przez państwa członkowskie, natomiast 
może być pełniej zrealizowany na 
poziomie Wspólnoty, Wspólnota może 
przyjąć środki zgodne z zasadą 
pomocniczości, określoną w art. 5 
Traktatu. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności, określoną w tym 
artykule, niniejsza dyrektywa nie wykracza 
poza to, co jest konieczne do osiągnięcia 
zamierzonych celów.

(15) Ze względu na fakt, że cel 
proponowanego środka, a mianowicie 
zapewnienie skuteczniejszej ochrony 
środowiska, w szczególności poprzez walkę 
z przestępczością zorganizowaną, która 
powoduje poważne szkody dla środowiska,
nie może być w wystarczającym stopniu 
zrealizowany przez państwa członkowskie, 
natomiast może być pełniej zrealizowany 
na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może 
przyjąć środki zgodne z zasadą 
pomocniczości, określoną w art. 5 
Traktatu. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności, określoną w tym 
artykule, niniejsza dyrektywa nie wykracza 
poza to, co jest konieczne do osiągnięcia 
zamierzonych celów.

Or. fr

Poprawka 40
Monica Frassoni, Diana Wallis, Aloyzas Sakalas, Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(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.

Or. en
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Uzasadnienie

Zgodnie z opinią komisji ENVI, poprawka ma na celu poparcie definicji pojęcia "bezprawny", 
określonej przez Komisję w przeciwieństwie do propozycji sprawozdawcy, by włączyć listę 
załącznika "Naruszenia prawa wspólnotowego stanowiące czyny bezprawne", co nie 
wzmocniłoby pewności prawnej oraz wymagałoby ciągłej aktualizacji zgodnej z bieżącymi 
przepisami. Przestępstwa, o których mowa w art. 3 wniosku, obejmują kwestie odnoszące się 
do różnych aspektów życia i zdrowia publicznego, jak również środowiska naturalnego, co 
uzasadnia sugerowane uzupełnienie.

Poprawka 41
Jacques Toubon, Nicole Fontaine, Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(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” :

- naruszający prawodawstwo Wspólnoty, o 
którym mowa w załączniku A, lub
- w przypadku działań objętych zakresem 
traktatu Euratom, naruszający 
prawodawstwo wspólnotowe, o którym 
mowa w załączniku B, lub 
- akt prawny, przepis administracyjny lub 
decyzję podjętą przez właściwy organ w 
danym państwie członkowskim, 
wdrażający w życie ustawodawstwo 
wspólnotowe, o którym mowa w 
pierwszym i drugim tiret;

Or. fr

Uzasadnienie

Rozdział III traktatu Euratom stanowi podstawę prawną działań w zakresie ochrony 
środowiska w zakresie działań jądrowych.  Konieczne jest ujednolicenie tekstu poprzez 
sprecyzowanie, że traktat Euratom stanowi punkt odniesienia w zakresie działań jądrowych. 
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W związku z tym za bezprawne należy uznać działania jądrowe łamiące wspólnotowy tekst 
legislacyjny przyjęty na bazie tego traktatu.

Poprawka 42
Jacques Toubon, Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera aa (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a bis) „chronione gatunki dzikiej fauny i 
flory”:
1) w rozumieniu art. 3 lit. g gatunki 
figurujące na liście w załączniku IV do 
dyrektywy 92/43/EWG z dnia 21 maja 
1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 
oraz gatunki ptactwa, o których mowa w 
art. 1 i 5 dyrektywy Rady 79/409/EWG z 
dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony 
dzikiego ptactwa;
2) w rozumieniu art. 3 lit ga gatunki 
figurujące na liście w załączniku A lub B 
do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z 
dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony 
gatunków dzikiej fauny i flory w drodze 
regulacji handlu nimi.

Or. fr

Uzasadnienie

Dokładny opis zakresu stosowania służy jasności prawnej w odniesieniu do norm prawa 
karnego. Należy uwzględnić wśród chronionych gatunków dzikiej fauny i flory dzikie gatunki 
ptactwa. Należy również uwzględnić gatunki ptactwa dzikiego, o których mowa w art. 1 i 5 
dyrektywy 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r.
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Poprawka 43
Monica Frassoni, Diana Wallis, Aloyzas Sakalas, Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) „chronione gatunki dzikiej fauny i 
flory” to:
i) w przypadku przestępstw odnoszących 
się do 
posiadania/przywłaszczania/zabijania/nisz
czenia, gatunki wymienione w:
- załączniku IV dyrektywy Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w 
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory1;
- załączniku 1 i określone w art. 4 ust. 2 
dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 
kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony 
dzikiego ptactwa 2oraz
ii) w przypadku przestępstw związanych z 
handlem, gatunki wymienione w:
- załączniku A lub B do rozporządzenia 
Rady 338/97/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. 
w sprawie ochrony gatunków dzikiej 
fauny i flory w drodze regulacji handlu 
nimi3;
________________________________
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7. Dyrektywa 
ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/105/WE 
(Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 368).

2 Dz.U. L 103 z 25.04.79, s. 1. Dyrektywa 
ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/105/WE.

3 Dz.U. L 61 z 03.03.97, s. 1. Rozporządzenie 
ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji 
(WE) nr 1332/2005 (Dz.U. L 215 z 19.8.2005, 
s. 1).

Or. en
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Uzasadnienie

Definicja "chronionych gatunków fauny i flory" powinna zostać dołączona do definicji 
Komisji zawartych w art. 2.

Poprawka 44
Monica Frassoni, Diana Wallis, Aloyzas Sakalas, Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) „chronione siedlisko przyrodnicze” 
oznacza wszelkie siedliska danego 
gatunku, dla którego dany obszar jest 
sklasyfikowany jako obszar specjalnej 
ochrony zgodnie z art. 4 ust. 1 lub 2 
dyrektywy 79/409/EWG, oraz wszelkie 
siedliska przyrodnicze danego gatunku, 
dla którego dany teren jest wyznaczony 
jako specjalny obszar ochrony zgodnie z 
art. 4 ust. 4 dyrektywy 92/43/EWG.

Or. en

Uzasadnienie

Definicja "chronionego siedliska przyrodniczego" powinna zostać dołączona do definicji 
Komisji zawartych w art. 2.

Poprawka 45
Jacques Toubon, Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera ab (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) "chronione siedlisko" oznacza 
wszelkie siedlisko gatunków, dla których 
określony obszar uznano za obszar 
ochrony zgodnie z art. 4 ust. 1 lub 2 
dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 



PE404.474v01-00 14/31 AM\714137PL.doc

PL

2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony 
dzikiego ptactwa, oraz naturalne siedlisko 
lub gatunek, dla których określony obszar 
uznano za specjalny obszar ochrony 
zgodnie z art. 4 ust. 4 dyrektywy 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w 
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory;

Or. fr

Uzasadnienie

Określenie siedliska chronionego. Wydaje się konieczne, aby ta definicja nie zawierała 
odniesień do gatunków, lecz raczej do siedlisk gatunków, dla których wyznaczono obszary 
specjalnej ochrony lub specjalne obszary ochrony.

Poprawka 46
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(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, z wyjątkiem 
państw lub wszelkich innych organów 
publicznych, działających na podstawie ich 
obowiązków władzy publicznej, jak 
również międzynarodowych organizacji 
publicznych.

Or. de

Uzasadnienie

W swoich definicjach dyrektywa musi być spójna z innymi dyrektywami przyjętymi przez 
Parlament, w tym przypadku P6_TA(2007)0145 w sprawie COM (2006)0168 przyjętą w dniu 
25 kwietnia 2007 r.
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Poprawka 47
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(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 
przedsiębiorstwa niesklasyfikowane jako 
osoby prawne w danym państwie 
członkowskim, z wyjątkiem państw lub 
innych organów publicznych, działających 
na podstawie ich suwerennych praw oraz z 
wyjątkiem międzynarodowych organizacji 
publicznych.

Or. hu

Uzasadnienie

Przepisy krajowe niektórych państw członkowskich mogą zezwalać na istnienie 
przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą niesklasyfikowanych jako osoby 
prawne i które mogą powodować zanieczyszczenie.

Poprawka 48
Neena Gill

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) „chronione siedlisko przyrodnicze” 
oznacza wszelkie siedliska danego gatunku, 
dla którego dany obszar jest sklasyfikowany 
jako obszar specjalnej ochrony zgodnie z 
art. 4 ust. 1 lub 2 dyrektywy 79/409/EWG, 
oraz wszelkie siedliska przyrodnicze danego 
gatunku, dla którego dany teren jest 
wyznaczony jako specjalny obszar ochrony 
zgodnie z art. 4 ust. 4 dyrektywy 92/43/EWG

Or. en
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Uzasadnienie

Ważne jest, by zapewnić, że chronione siedliska przyrodnicze znajdują się na obszarach 
chronionych, ponieważ te obszary podlegają ochronie przepisami WE i zobowiązania państw 
członkowskich odnoszą się jedynie do siedlisk znajdujących się na tych obszarach. Siedliska 
znajdujące się poza obszarami chronionymi są chronione w oparciu o przepisy prawa 
krajowego.

Poprawka 49
Francesco Enrico Speroni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dbają o to, by 
następujące czyny, dokonane umyślnie lub 
będące skutkiem przynajmniej rażącego 
niedbalstwa, stanowiły przestępstwa karne:

Państwa członkowskie dbają o to, by 
następujące czyny, dokonane umyślnie lub 
będące skutkiem przynajmniej poważnej 
winy, stanowiły przestępstwa karne:

Or. it

Uzasadnienie

Niedbalstwo jest pojęciem zawężającym tak jak nieostrożność, brak doświadczenia i zawiera 
się w pojęciu "poważnej winy".

Poprawka 50
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dbają o to, by 
następujące czyny, dokonane umyślnie lub 
będące skutkiem przynajmniej rażącego 
niedbalstwa, stanowiły przestępstwa karne:

Państwa członkowskie dbają o to, by 
następujące czyny, dokonane umyślnie lub 
będące skutkiem przynajmniej rażącego 
niedbalstwa, stanowiły przestępstwa karne 
niezależnie od zasięgu terytorialnego 
skutków przestępstwa karnego:

Or. hu
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Uzasadnienie

Przepisy muszą również obejmować zanieczyszczenia ponad granicami.

Poprawka 51
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(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 do powietrza, gleby, skał lub 
wody, które powodują śmierć lub poważne 
uszkodzenie ciała człowieka lub zwierzęcia 
chronionego porozumieniem w sprawie 
ochrony dzikich zwierząt;

Or. hu

Uzasadnienie

Materiały niebezpieczne mogące dostać się do szczelin skalnych również stanowią zagrożenie 
dla środowiska. Ustawodawcy są odpowiedzialni za zapewnienie odpowiedniej ochrony 
zwierząt. 

Poprawka 52
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de
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Uzasadnienie

Czyny, o których mowa w lit a muszą być, tak jak te, o których mowa w lit. b, c, d, f, h oraz i 
uznane za bezprawne. Możliwa szkodliwość musi podlegać karze zgodnie z art. 3b, c, d oraz f.

Poprawka 53
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. hu

Uzasadnienie

Materiały niebezpieczne mogące dostać się do szczelin skalnych również stanowią zagrożenie 
dla środowiska.

Poprawka 54
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(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 

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

uszkodzenie ciała lub znaczną szkodę dla 
jakości powietrza, gleby, skał, wody, 
zwierząt lub roślin;

Or. hu

Uzasadnienie

Nielegalne odzyskiwanie, takie jak spalanie w celu wytworzenia energii również stanowi 
zagrożenie zanieczyszczenia środowiska. Materiały niebezpieczne mogące dostać się do 
szczelin skalnych również stanowią zagrożenie dla środowiska.

Poprawka 55
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(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 
ciała lub znaczną szkodę dla jakości 
powietrza, gleby, wody, zwierząt lub 
roślin;

(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 
ciała lub znaczną szkodę dla jakości 
powietrza, gleby, skał, wody, zwierząt lub 
roślin;

Or. hu

Uzasadnienie

Materiały niebezpieczne mogące dostać się do szczelin skalnych również stanowią zagrożenie 
dla środowiska.
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Poprawka 56
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(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, 
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, skał, wody, 
zwierząt lub roślin;

Or. hu

Uzasadnienie

Materiały niebezpieczne mogące dostać się do szczelin skalnych również stanowią zagrożenie 
dla środowiska.

Poprawka 57
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(g) bezprawne posiadanie,
przywłaszczenie, niszczenie, zabijanie 
okazów chronionych gatunków dzikiej 
fauny i flory, ich części lub pochodnych, 
bądź bezprawny handel nimi;

(g) bezprawne posiadanie, usuwanie z ich 
naturalnego siedliska, przywłaszczenie, 
niszczenie, zabijanie okazów chronionych 
gatunków dzikiej fauny i flory, ich części 
lub pochodnych, bądź bezprawny handel 
nimi;

Or. hu

Uzasadnienie

Istnieje wyraźna konieczność określenia usuwania chronionych zwierząt z ich siedlisk.
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Poprawka 58
Monica Frassoni, Diana Wallis, Aloyzas Sakalas, Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(g) bezprawne posiadanie, 
przywłaszczenie, niszczenie, zabijanie 
okazów chronionych gatunków dzikiej 
fauny i flory, ich części lub pochodnych, 
bądź bezprawny handel nimi;

(g) bezprawne posiadanie, 
przywłaszczenie, przetwarzanie, zabijanie 
okazów chronionych gatunków dzikiej 
fauny i flory, ich części lub pochodnych, 
bądź bezprawny handel nimi;

Or. en

Uzasadnienie

Projekt Komisji, by dodać słowo "bezprawny" do każdego z wymienionych przestępstw 
sprzyja pewności prawnej. Propozycja sprawozdawcy, by umieścić słowo "bezprawny" we 
wprowadzeniu do art. 3 i usunąć sformułowanie "lub przynajmniej poważne zaniedbanie" 
oraz włączyć w art. 3a nową ograniczoną kategorię czynów stanowiących przestępstwo 
zasadniczo ogranicza zakres dyrektywy. W odniesieniu do tego artykułu sformułowanie 
Komisji zostało uzupełnione.

Poprawka 59
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) bezprawne znaczne zniszczenie 
chronionego siedliska przyrodniczego;

(h) bezprawne znaczne zniszczenie lub 
destrukcja chronionego siedliska 
przyrodniczego;

Or. hu

Uzasadnienie

Dyrektywa musi obejmować wszelkie przypadki niszczenia bądź destrukcji chronionych 
siedlisk. 
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Poprawka 60
Monica Frassoni, Diana Wallis, Aloyzas Sakalas, Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) bezprawne znaczne zniszczenie 
chronionego siedliska przyrodniczego;

(h) bezprawne znaczne zniszczenie 
chronionego siedliska przyrodniczego w 
ramach obszaru chronionego;

Or. en

Uzasadnienie

Dodanie sformułowania jest konieczne dla spójności z nową definicją w poprawce do art. 2 
(lit. ab).

Poprawka 61
Luis de Grandes Pascual

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) bezprawne znaczne zniszczenie 
chronionego siedliska przyrodniczego;

h) wszelkie postępowanie, które powoduje
znaczne zniszczenie siedliska 
przyrodniczego na terenie chronionym;

Or. es

Uzasadnienie

Zaproponowana kategoria kryminalna jest ograniczona i wykluczałaby czyny takie, jak 
wywołanie pożaru, które nie tylko stanowią zagrożenie dla obszaru chronionego, ale wręcz 
niszczą go.
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Poprawka 62
Neena Gill

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) bezprawne znaczne zniszczenie 
chronionego siedliska przyrodniczego;

h) jakiekolwiek postępowanie, które 
powoduje znaczne zniszczenie siedliska 
przyrodniczego na terenie chronionym;

Or. en

Uzasadnienie

Dla zapewnienia spójności w całym artykule, określającym przestępstwo jako czyny 
powodujące konkretne skutki, należy włączyć czyny w odniesieniu do siedlisk. Nie jest jednak 
konieczne szczegółowe określanie tych czynów. Mogłoby to zaburzyć spójność z punktami 
preambuły 6a i 6b.

Poprawka 63
Georgios Papastamkos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) bezprawne znaczne zniszczenie 
chronionego siedliska przyrodniczego;

(h) znaczne zniszczenie chronionego 
siedliska przyrodniczego bez uprzedniej 
zgody właściwych władz publicznych. 

Or. el

Uzasadnienie

Sformułowanie prawne, dla podkreślenia, że państwa członkowskie są odpowiedzialne za 
utrzymanie i ochronę chronionych siedlisk przyrodniczych.
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Poprawka 64
Monica Frassoni, Diana Wallis, Aloyzas Sakalas, Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) bezprawny handel substancjami 
zubożającymi warstwę ozonową lub 
wykorzystywanie tych substancji.

i) bezprawny handel substancjami 
zubożającymi warstwę ozonową lub 
wytwarzanie, wprowadzanie na rynek, 
dystrybucja lub wykorzystywanie tych 
substancji.

Or. en

Uzasadnienie

Projekt Komisji, by dodać słowo "bezprawny" do każdego z wymienionych przestępstw 
sprzyja pewności prawnej. Propozycja sprawozdawcy, by umieścić słowo "bezprawny" we 
wprowadzeniu do art. 3 i usunąć sformułowanie "lub przynajmniej poważne zaniedbanie" 
oraz włączyć w art. 3a nową ograniczoną kategorię czynów stanowiących przestępstwo  
zasadniczo ogranicza zakres dyrektywy. W odniesieniu do tego art. sformułowanie Komisji 
zostało uzupełnione.

Poprawka 65
Georgios Papastamkos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) wzniecanie pożarów (podpalenia) w 
lasach lub na obszarach zalesionych lub na 
obszarach przeznaczonych do zalesienia lub 
ponownego zalesienia.

Or. el

Uzasadnienie

Podpalanie lasów stanowi wykroczenie w rozumieniu pogwałcenia ochrony środowiska, w 
szczególności bezprawne znaczne zniszczenie chronionego siedliska przyrodniczego. 
Zniszczenie lasów w Europie Południowej wywołane podpaleniami podkreśla pilną 



AM\714137PL.doc 25/31 PE404.474v01-00

PL

konieczność poprawy proponowanej dyrektywy i poszerzenia jej zakresu.

Poprawka 66
Michl Ebner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 ia) posiadanie lub wykorzystywanie 
środków transportu morskiego o naukowo 
udowodnionym, poważnym i negatywnym 
oddziaływaniu na środowisko (m.in. 
posiadanie i wykorzystywanie 
przestarzałych statków jednokadłubowych 
tzw. "pływających wraków".  

Or. it

Poprawka 67
Titus Corlăţean

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Państwa członkowskie dbają o to, by 
podżeganie do czynów, o których mowa w 
art. 3, lub pomoc i nakłanianie do nich,
stanowiły przestępstwa karne.

Or. en
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Poprawka 68
Georgios Papastamkos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Udział lub podżeganie Udział 
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 międzynarodowych czynach, o których 
mowa w art. 3, lub podżeganie do nich, 
stanowiły przestępstwa karne.

Or. el

Uzasadnienie

1. Uczestnictwo jest szerokim pojęciem obejmującym między innymi nakłanianie i bezpośredni 
udział lub zwykły współudział.

2. Udział ograniczony do celowo popełnionych czynów.

Poprawka 69
Michl Ebner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 lub, ogólnie 
zapewniają, że zachowanie, które poprzez 
działanie lub/i zaniechanie skutkuje 
szkodą lub/i groźbą poważnej szkody dla 
środowiska, również stanowiło 
przestępstwo karne.

Or. it
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Poprawka 70
Michl Ebner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewnią, że dla 
skutecznej ochrony środowiska oraz 
stosowania zasad zapobiegawczych i 
ostrożności, ewentualnie szkodliwe 
elementy powinny podlegać odpowiednim 
środkom ostrożności (konfiskata 
elementów).

Or. it

Poprawka 71
Titus Corlăţean

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a

Środki ostrożności

Państwa członkowskie wprowadzą lub 
utrzymają rzeczywiste środki ostrożności, 
aby zapobiec przestępstwom przeciw 
środowisku.

Or. en
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Poprawka 72
Francesco Enrico Speroni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 
niezbędne do wykonania niniejszej 
dyrektywy. Państwa członkowskie 
niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych 
przepisów oraz tabelę korelacji między 
tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Or. it

Uzasadnienie

Nie ma konieczności wchodzenia w szczegóły.

Poprawka 73

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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. W interesie Wspólnoty
państwa członkowskie niezwłocznie 
przekazują Komisji tekst tych przepisów 
oraz tabelę korelacji między tymi 
przepisami a niniejszą dyrektywą.

Or. en

Uzasadnienie

Mając na uwadze rosnący nacisk Parlamentu na lepsze stanowienie prawa i stosowanie 
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prawa wspólnotowego, ważne jest, by obowiązek opracowywania tabel korelacji 
zaproponowany przez Komisją został utrzymany.

Poprawka 74
Tadeusz Zwiefka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a 

Działania szkoleniowe i informacyjne

Na płaszczyźnie krajowej kluczowym jest 
podjęcie stosownych działań 
szkoleniowych i informacyjnych z zakresu 
prawa karnego ochrony środowiska w 
stosunku do poszczególnych ogniw 
łańcucha odpowiedzialności karnej oraz 
uwzględnienie problematyki 
odpowiedzialności karnej w ochronie 
środowiska w programach aplikacji 
prokuratorskich i sędziowskich oraz w 
działalności organizacji odpowiedzialnych 
za szkolenia kadr sądów powszechnych i 
prokuratury.

Or. pl

Poprawka 75
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13a
Promieniowanie jonizujące

W oparciu o traktat Euratom przyjęte 
zostało prawo wtórne w zakresie zdrowia i 
bezpieczeństwa dla zapewnienia ochrony 
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ludności i środowiska przed ryzykiem 
związanym z promieniowaniem 
jonizującym. Te zobowiązania 
wymagające, by państwa członkowskie 
wprowadziły sankcje karne zgodnie z 
niniejszą dyrektywą, obejmują również 
bezprawne czyny naruszające przepisy 
przyjęte zgodnie z traktatem Euratom.

Or. en

Poprawka 76
Jacques Toubon, Nicole Fontaine, Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
 Załącznik a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik B
Wykaz wspólnotowych aktów prawnych, 
których naruszenie stanowi czyn 
bezprawny w myśl art. 2 lit a drugie tiret w 
zakresie działań jądrowych:
- Dyrektywa Rady 2006/117/Euratom z 
dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie 
nadzoru i kontroli nad przemieszczaniem 
odpadów promieniotwórczych oraz 
wypalonego paliwa jądrowego.
- Dyrektywa Rady 96/29/EURATOM z 
dnia 13 maja 1996 r. ustanawiająca 
podstawowe normy bezpieczeństwa w 
zakresie ochrony zdrowia pracowników i 
ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami 
wynikającymi z promieniowania 
jonizującego.
- Dyrektywa Rady 2003/122/Euratom z 
dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie 
kontroli wysoce radioaktywnych źródeł 
zamkniętych i odpadów radioaktywnych.
- Decyzja Rady 87/600/Euratom z dnia 
14 grudnia 1987 r. w sprawie 
wspólnotowych warunków wczesnej 
wymiany informacji w przypadku 
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pogotowia radiologicznego.

Or. fr

Uzasadnienie

Rozdział III traktatu Euratom stanowi podstawę prawną działań w zakresie ochrony 
środowiska w zakresie działań jądrowych. Konieczne jest ujednolicenie tekstu poprzez 
sprecyzowanie, że traktat Euratom stanowi punkt odniesienia w zakresie działań jądrowych. 
W związku z tym za bezprawne należy uznać działania jądrowe łamiące wspólnotowy tekst 
legislacyjny przyjęty na bazie traktatu Euratom.
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