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Poprawka 1
Hartmut Nassauer
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 30 i 31

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) W aktach prawnych wymienionych w 
załączniku 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

Poprawka 2
Hartmut Nassauer
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 32 i 33

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 
załączniku do niniejszej dyrektywy, które 
na państwa członkowskie je wdrażające 
nakładają obowiązek wprowadzenia 
środków zakazu.

Or. en



PE404.583v01-00 4/17 AM\715962PL.doc

PL

Poprawka 3
Hartmut Nassauer
Poprawka kompromisowa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Jeżeli po pewnym czasie okaże się, 
że dana działalność ciągła powoduje 
szkodę na środowisku, która z kolei może 
skutkować odpowiedzialnością karną na 
mocy niniejszej dyrektywy, kwestię, czy 
sprawca szkody działał umyślnie, należy 
rozstrzygać w odniesieniu do chwili, w 
której sprawca dowiedział się lub 
powinien się dowiedzieć o faktach 
spełniających znamiona przestępstwa, a 
nie w odniesieniu do chwili, w której 
sprawca rozpoczął działalność. W związku 
z tym należy pamiętać, że w takich 
okolicznościach uprzednie udzielenie 
zezwolenia, licencji lub koncesji nie 
powinno stanowić podstawy zarzutu.

Or. en

Poprawka 4
Hartmut Nassauer
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 4

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.

„bezprawny” oznacza naruszający akt 
Wspólnoty wymieniony w załączniku do 
niniejszej dyrektywy lub ustawę, przepis 
administracyjny lub decyzję podjętą przez 
właściwy organ w danym państwie 
członkowskim, które mają na celu 
transpozycję prawodawstwa 
wspólnotowego.
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Or. en

Poprawka 5
Hartmut Nassauer
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 5, 42 i 43

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) „chronione gatunki dzikiej fauny 
i flory”
(i) w odniesieniu do przestępstwa z art. 3 
lit. g) oznaczają te gatunki, których lista 
znajduje się:
- w załączniku IV dyrektywy Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w 
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory1;
– w załączniku 1 i określone w art. 4 ust. 2 
dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 
2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony 
dzikiego ptactwa2 oraz
(ii) w przypadku przestępstw związanych z 
handlem z art. 3 lit. ga), wymienionych w:
- załączniku A lub B rozporządzenia Rady 
(WE) nr 338/97 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, str. 7. Dyrektywa 
ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/105/WE 
(Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 368).
2 Dz.U. L 103 z 25.4.1979, str. 1. Dyrektywa 
ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/105/WE 
(Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 368).
3 Dz.U. L 61 z 3.3.1997, str. 1. Rozporządzenie 
ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) 
nr 1332/2005 (Dz.U. L 215 z 19.8.2005, str. 1).

Or. en
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Poprawka 6
Hartmut Nassauer
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 6, 44, 45 i 48

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

Poprawka 7
Hartmut Nassauer
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – zdanie wprowadzające

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 bezprawnie 
i umyślnie lub będące skutkiem 
przynajmniej rażącego niedbalstwa, 
stanowiły przestępstwa karne:

Or. en
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Poprawka 8
Hartmut Nassauer
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 9

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;

skreślona

Or. en

Poprawka 9
Hartmut Nassauer
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 15, 16 i 58

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) posiadanie, przywłaszczenie, 
niszczenie, przetwarzanie lub zabijanie 
okazów chronionych gatunków dzikiej 
fauny i flory, ich części lub pochodnych
oraz zabijanie lub niszczenie takich 
okazów, chyba że czyny takie dotyczą 
nieznacznej liczby takich okazów i mają 
nieznaczny wpływ na zachowanie 
gatunku;

Or. en
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Poprawka 10
Hartmut Nassauer
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 15, 16 i 58

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ga) handel okazami chronionych 
gatunków dzikiej fauny i flory, ich 
częściami lub pochodnymi, chyba że czyn 
taki dotyczy nieznacznej liczby takich 
okazów i ma nieznaczny wpływ na 
zachowanie gatunku.

Or. en

Poprawka 11
Hartmut Nassauer
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 14 (ENVI), 17, 59, 60, 61, 62, 63 i 65

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ha) znaczne pogorszenie stanu 
chronionego siedliska przyrodniczego, w 
tym poprzez prace budowlane, usuwanie 
kamieni, wylesianie, karczowanie i 
nasadzenia oraz podpalenie lub podobne 
czyny znacznej wagi;

Or. en
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Poprawka 12
Hartmut Nassauer
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 5, 18 i 64

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 13
Hartmut Nassauer
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
Przestępstwa rażącego niedbalstwa

Państwa członkowskie zapewniają, żeby 
czyny wymienione w art. 3 lit. (a)-(f) oraz 
(h) i (i) stanowiły przestępstwa, jeżeli 
zostały popełnione w wyniku rażącego 
niedbalstwa.

Or. en
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Poprawka 14
Hartmut Nassauer
Poprawka kompromisowa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a
Przyjęcie nowego prawodawstwa

W razie przyjęcia późniejszych aktów 
prawa w sprawie środowiska należy 
wskazać, odpowiednio, że załącznik do 
niniejszej dyrektywy ma ulec zmianie.

Or. en

Poprawka 15
Hartmut Nassauer
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik

WYKAZ WSPÓLNOTOWYCH AKTÓW 
PRAWNYCH, KTÓRYCH NARUSZENIE 

STANOWI CZYN BEZPRAWNY W 
MYŚL ART. 2 LIT. a) NINIEJSZEJ 

DYREKTYWY
– dyrektywa Rady 70/220/EWG z dnia 
20 marca 1970 r. w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do działań, jakie mają 
być podjęte w celu ograniczenia 
zanieczyszczania powietrza przez spaliny z 
silników o zapłonie iskrowym pojazdów 
silnikowych (w dniu 2 stycznia 2013 r. ma 
zostać uchylona rozporządzeniem (WE) 
nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i 
Rady);
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– dyrektywa Rady 72/306/EWG z dnia 
2 sierpnia 1972 r. w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do działań, jakie mają 
być podjęte w celu ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń pochodzących z silników 
Diesla wykorzystywanych w pojazdach (w 
dniu 2 stycznia 2013 r. ma zostać 
uchylona rozporządzeniem (WE) 
nr 715/2007);
– dyrektywa Rady 75/439/EWG z dnia 
16 czerwca 1975 r. w sprawie 
unieszkodliwiania olejów odpadowych
– dyrektywa Rady 76/769/EWG z dnia 
27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkowskich 
odnoszących się do ograniczeń we 
wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu 
niektórych substancji i preparatów 
niebezpiecznych (ma zostać uchylona i 
zastąpiona ze skutkiem od 1 czerwca 
2009 r. przez rozporządzenie REACH 
(rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady));
– dyrektywa Rady 77/537/EWG z dnia 
28 czerwca 1977 r. w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do działań, jakie mają 
być podjęte w celu zapobiegania emisji 
zanieczyszczeń z silników Diesla 
stosowanych w kołowych ciągnikach 
rolniczych lub leśnych; 
– dyrektywa Rady 78/176/EWG z dnia 
20 lutego 1978 r w sprawie odpadów 
pochodzących z przemysłu ditlenku 
tytanu;
– dyrektywa Rady 79/117/EWG z dnia 
21 grudnia 1978 r. zakazująca 
wprowadzania do obrotu i stosowania 
środków ochrony roślin zawierających 
niektóre substancje czynne;
– dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 
2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony 
dzikiego ptactwa;
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– rozporządzenie Rady (EWG) nr 348/81 
z dnia 20 stycznia 1981 r. w sprawie 
wspólnych zasad przy przywozie 
wielorybów lub innych produktów 
otrzymywanych z waleni;
– dyrektywa Rady 82/176/EWG z dnia 
22 marca 1982 r. w sprawie wartości 
dopuszczalnych dla ścieków i wskaźników 
jakości wód w odniesieniu do zrzutów 
rtęci z przemysłu elektrolizy chlorków 
metali alkalicznych (zaproponowano jej 
uchylenie);
– dyrektywa Rady 83/513/EWG z dnia 
26 września 1983 r. w sprawie wartości 
dopuszczalnych dla ścieków i wskaźników 
jakości wód w odniesieniu do zrzutów 
kadmu (zaproponowano jej uchylenie);
– dyrektywa Rady 84/156/EWG z dnia 
8 marca 1984 r. w sprawie wartości 
dopuszczalnych dla ścieków i wskaźników 
jakości wód w odniesieniu do zrzutów 
rtęci z sektorów innych niż przemysł 
elektrolizy chlorków metali alkalicznych 
(zaproponowano jej uchylenie);
– dyrektywa Rady 84/491/EWG z dnia 
9 października 1984 r. w sprawie wartości 
dopuszczalnych dla ścieków i wskaźników 
jakości wód w odniesieniu do zrzutów 
heksachlorocykloheksanuoraz 
(zaproponowano jej uchylenie);
– dyrektywa Rady 86/278/EWG z dnia 
12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony 
środowiska, w szczególności gleby, w 
przypadku wykorzystywania osadów 
ściekowych w rolnictwie; 
– dyrektywa Rady 86/280/EWG z dnia 
12 czerwca 1986 roku w sprawie wartości 
dopuszczalnych dla ścieków i wskaźników 
jakości wód w odniesieniu do zrzutów 
niektórych substancji niebezpiecznych 
zawartych w wykazie I Załącznika do 
dyrektywy 76/464/EWG (zaproponowano 
jej uchylenie);
– dyrektywa Rady 90/219/EWG z dnia 
23 kwietnia 1990 r. w sprawie 
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ograniczonego stosowania 
mikroorganizmów zmodyfikowanych 
genetycznie;
– dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 
21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania 
ścieków komunalnych;
– dyrektywa Rady 91/414/EWG z dnia 
15 lipca 1991 r. dotycząca wprowadzania 
do obrotu środków ochrony roślin;
– dyrektywa Rady 91/689/EWG z dnia 
12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów 
niebezpiecznych;
– dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 
21 maja 1992 roku w sprawie ochrony 
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny 
i flory;
– dyrektywa Rady 92/112/EWG z dnia 15 
grudnia 1992 r. w sprawie procedur 
harmonizacji programów na rzecz 
ograniczenia i ostatecznego 
wyeliminowania zanieczyszczeń 
powodowanych przez odpady z przemysłu 
tlenku tytanu;
– dyrektywa Rady i Parlamentu 
Europejskiego nr 94/63/EC z dnia 20 
grudnia 1994 r. w sprawie kontroli emisji 
lotnych związków organicznych (LZO) 
wynikających ze składowania paliwa i 
jego dystrybucji z terminali do stacji 
paliw; 
– dyrektywa Rady 96/59/WE z dnia 16 
września 1996 r. w sprawie usuwania 
polichlorowanych bifenyli i 
polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT);
– dyrektywa Rady 96/82/WE z dnia 9 
grudnia 1996 r. w sprawie kontroli 
niebezpieczeństwa poważnych awarii 
związanych z substancjami 
niebezpiecznymi;
– dyrektywa 97/68/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 
1997 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw 
państw członkowskich odnoszących się do 
środków dotyczących ograniczenia emisji 
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zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z 
silników spalinowych montowanych w 
maszynach samojezdnych 
nieporuszających się po drogach;
– rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z 
dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony 
gatunków dzikiej fauny i flory w drodze 
regulacji handlu nimi;
– dyrektywa 98/8/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 
1998 r. dotycząca wprowadzania do 
obrotu produktów biobójczych;
– dyrektywa 98/70/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 
13 października 1998 r. odnosząca się do 
jakości benzyny i olejów napędowych oraz 
zmieniająca dyrektywę Rady 93/12/EWG;
– dyrektywa Rady 1999/13/WE z dnia 11 
marca 1999 r. w sprawie ograniczenia 
emisji lotnych związków organicznych 
spowodowanej użyciem organicznych 
rozpuszczalników podczas niektórych 
czynności i w niektórych urządzeniach;
– dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 
kwietnia 1999 r. w sprawie składowania 
odpadów;
– dyrektywa Rady 1999/32/WE z dnia 26 
kwietnia 1999 r. odnosząca się do redukcji 
zawartości siarki w niektórych paliwach 
ciekłych oraz zmieniająca dyrektywę 
93/12/EWG;
– dyrektywa 2000/53/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 18 września 
2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z 
eksploatacji;
– dyrektywa 2000/59/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 27 listopada 
2000 r. w sprawie portowych urządzeń do 
odbioru odpadów wytwarzanych przez 
statki i pozostałości ładunku;
– dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiająca ramy 
dla wspólnotowego działania w zakresie 



AM\715962PL.doc 15/17 PE404.583v01-00

PL

polityki wodnej;
– dyrektywa 2000/76/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 
2000 r. w sprawie spalania odpadów;
rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji 
zubożających warstwę ozonową;
– dyrektywa 2001/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 12 marca 
2001 r. w sprawie celowego uwolnienia 
genetycznie modyfikowanych organizmów 
do środowiska naturalnego i uchylenia 
dyrektywy Rady 90/220/EWG;
– dyrektywa 2001/80/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2001 r. w sprawie 
ograniczenia emisji niektórych 
zanieczyszczeń do powietrza z dużych 
obiektów energetycznego spalania;
– dyrektywa 2002/96/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 
2003 r. w sprawie zużytego sprzętu 
elektrotechnicznego i elektronicznego 
(WEEE);
– rozporządzenie (WE) nr 850/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
29 kwietnia 2004 r. dotyczące trwałych 
zanieczyszczeń organicznych i 
zmieniające dyrektywę 79/117/EWG;
– dyrektywa 2005/55/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 28 września 
2005 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw 
państw członkowskich odnoszących się do 
działań, które należy podjąć przeciwko 
emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek 
stałych przez silniki wysokoprężne 
stosowane w pojazdach oraz emisji 
zanieczyszczeń gazowych z silników o 
zapłonie iskrowym zasilanych gazem 
ziemnym lub gazem płynnym stosowanych 
w pojazdach;
– dyrektywa Komisji 2005/78/WE z dnia 
14 listopada 2005 r. w sprawie wykonania 



PE404.583v01-00 16/17 AM\715962PL.doc

PL

dyrektywy 2005/55/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw Państw Członkowskich 
odnoszących się do działań, jakie mają 
zostać podjęte w celu zapobiegania emisji 
zanieczyszczeń gazowych i pyłowych przez 
silniki wysokoprężne stosowane w 
pojazdach oraz emisji zanieczyszczeń 
gazowych z silników z wymuszonym 
zapłonem napędzanych gazem ziemnym 
lub gazem płynnym stosowanych w 
pojazdach oraz zmieniająca załączniki I, 
II, III i IV do niej;
– dyrektywa 2006/11/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 
2006 r. w sprawie zanieczyszczenia 
spowodowanego przez niektóre substancje 
niebezpieczne odprowadzane do 
środowiska wodnego Wspólnoty;
– dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 
2006 r. w sprawie odpadów;
– dyrektywa 2006/21/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 
2006 r. sprawie gospodarowania 
odpadami pochodzącymi z przemysłu 
wydobywczego, zmieniająca dyrektywę 
2004/35/WE;
– dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 
2006 r. w sprawie efektywności 
końcowego wykorzystania energii i usług 
energetycznych oraz uchylająca dyrektywę 
Rady 93/76/EWG;
– dyrektywa 2006/66/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 września 
2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów 
oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz 
uchylająca dyrektywę 91/157/EWG;
– dyrektywa 2006/118/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 
2006 r. w sprawie ochrony wód 
podziemnych przed zanieczyszczeniem i 
pogorszeniem ich stanu;
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- rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
14 czerwca 2006 r. w sprawie 
przemieszczania odpadów;
– rozporządzenie (WE) nr 715/2007 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji 
typu pojazdów silnikowych w odniesieniu 
do emisji zanieczyszczeń pochodzących z 
lekkich pojazdów pasażerskich i 
użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w 
sprawie dostępu do informacji 
dotyczących naprawy i utrzymania 
pojazdów (rozporządzenie uchyli 
dyrektywę 70/220/EWG ze skutkiem od 
2 stycznia 2013 r.).
– rozporządzenie Komisji (WE) 
nr 1418/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. 
dotyczące wywozu w celu poddania 
odzyskowi niektórych odpadów 
wymienionych w załączniku III lub IIIA 
rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady do 
pewnych państw, których nie obowiązuje 
decyzja OECD w sprawie kontroli 
transgranicznego przemieszczania 
odpadów.

Or. en
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