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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
pragnie przedstawić sprawozdawcy Komisji Prawnej następujące uwagi w odniesieniu do 
wniosku Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony środowiska przez prawo 
karne.1

Sprawozdawca komisji opiniodawczej uważa, że przepisy prawne chroniące środowisko 
powinny być w dużej mierze egzekwowane poprzez zastosowanie sankcji karnych, ponieważ 
jedynie sankcje będą miały skutki odstraszające i powstrzymujące.

Obecny wniosek Komisji zastępuje wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne (2001/0076(COD) w celu 
wykonania wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) w sprawie ochrony 
środowiska2, na mocy którego unieważniono decyzję ramową 2003/80/WSiSW. W tej 
sprawie ETS orzekł, że Wspólnota może podejmować środki w zakresie prawa karnego 
państw członkowskich, które uzna za niezbędne dla zapewnienia pełnej skuteczności 
przepisów dotyczących ochrony środowiska. W związku z powyższym niezbędne okazało się 
wycofanie wniosku z 2001 r. i przedstawienie nowego. W nowym tekście uwzględniono art. 
1-7 unieważnionej decyzji ramowej, które powinny zostać przyjęte w oparciu o art. 175 TWE, 
nie zaś w oparciu o tytuł VI TUE.  

Celem tych działań jest częściowa harmonizacja, w wyniku której poważne naruszenia 
prawodawstwa w dziedzinie ochrony środowiska powinny być uznawane w całej UE za 
przestępstwa. Wobec tych przestępstw należy stosować skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające sankcje karne, natomiast wymiar sankcji w najpoważniejszych przypadkach jest 
także przedmiotem harmonizacji.

Niedawno, bo dnia 23 października 2007 r., Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał 
wyrok w sprawie dotyczącej zanieczyszczenia pochodzącego ze statków.3 W tej sprawie ETS 
potwierdził wydany przez siebie wyrok z dnia 13 września 2005 r. (dotyczący ochrony 
środowiska). W kwestii kompetencji Wspólnoty do określania rodzaju i wymiaru sankcji 
karnych, do których przyjęcia są zobowiązane państwa członkowskie, ETS stwierdził jednak 
wyraźnie, że Wspólnota nie posiada kompetencji w tym zakresie4.  Sprawozdawca wyraża 
żal, że ETS pozostawił tę ostatnią kwestię bez uzasadnienia i niejasne pozostają podstawy tej 
decyzji. Podejście to nie jest na miarę oczekiwań tym bardziej, jeżeli pamięta się o logice 
leżącej u podstaw tego wniosku (ponadgraniczny charakter przestępstw przeciwko 
środowisku). Oznacza to, że przestępcy mogą nadal wykorzystywać na swoją korzyść różnice 
istniejące w przepisach prawnych między państwami członkowskimi (wymiar sankcji 
stosowanych do podobnych przestępstw jest w poszczególnych państwach bardzo różny), 
ponieważ najwyraźniej na obecnym etapie nie dopuszcza się żadnej harmonizacji wymiarów 
sankcji karnych na poziomie Wspólnoty. W związku z powyższym sprawozdawca uważa, że 
w celu skuteczniejszej ochrony środowiska naturalnego harmonizacja wymiaru sankcji jest 
                                               
1 COM (2007) 0051 z dnia 9 lutego 2007 r. 
2 C-176/03 z dnia 13 września 2005 r.
3 Sprawa C-440/05 (Komisja przeciwko Radzie).
4 Punkt 70 wyroku.
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niezmiernie ważna i żałuje, że ETS nie zapewnił Wspólnocie takich uprawnień. 

W przyszłości okaże się, jakie rozwiązania w tej kwestii może przynieść traktat lizboński 
(który przypuszczalnie wejdzie w życie w 2009 r.), biorąc pod uwagę, że przewidziano w nim 
możliwość ustanowienia minimalnych przepisów w zakresie określania przestępstw i sankcji 
w drodze procedury współdecyzji1.

Mając na uwadze ponadgraniczny charakter przestępstw przeciwko środowisku, zestaw 
minimalnych standardów w zakresie przestępstw przeciwko środowisku i związanych z nimi 
sankcji stanowiłby przydatny instrument utrzymania wielopłaszczyznowej i skutecznej 
strategii ochrony środowiska.

W związku z powyższym sprawozdawca komisji opiniodawczej zachęca sprawozdawcę 
Komisji Prawnej do rozważenia następujących poprawek:

POPRAWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 
Komisji Prawnej, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim 
sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
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;

skreślony

Uzasadnienie

Określone zachowanie musi być koniecznie bezprawne (tzn. naruszać prawodawstwo lub 
przepisy Wspólnoty), aby zostało ukarane jako przestępstwo. Należy więc wykluczyć 
możliwość zastosowania sankcji karnych wobec zachowania, które nie jest bezprawne.

                                               
1 Art. 69 lit. f)  ust. 2, pomimo że Zjednoczone Królestwo, Irlandia i Dania  (wraz z innymi państwami członkowskimi) będą 
mogły skorzystać z tzw. hamulca bezpieczeństwa, by uniemożliwić przyjęcie odpowiednich środków w zakresie prawa 
karnego.
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Poprawka 2
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 
zamierzony udział w czynach, o których 
mowa w art. 3, lub podżeganie do nich, 
stanowiły przestępstwa karne.

Uzasadnienie

Z punktu widzenia prawa zaniedbanie lub podżeganie do takiego zachowania trudno jest 
uznać za przestępstwo. Jedynie zamierzony udział lub podżeganie mogą zostać uznane za 
przestępstwo.

Poprawka 3
Artykuł 5 ustęp 1

1. Państwa członkowskie dbają o to, by za 
popełnienie przestępstw, o których mowa w 
art. 3 i 4, groziły skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające sankcje karne.

1. Państwa członkowskie dbają o to, by za 
popełnienie przestępstw, o których mowa w 
art. 3 i 4, groziły skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające sankcje wyłącznie o karnym 
charakterze.

Uzasadnienie

Brzmienie tego artykułu nie jest wystarczająco jasne w odniesieniu do możliwości karania 
wspomnianego zachowania sankcjami administracyjnymi, nie zaś karnymi. Jako że możliwość 
ta pozbawiłaby dyrektywę skuteczności ("effet utile"), należy ją wykluczyć.

Poprawka 4
Artykuł 5 ustęp 2

2. Państwa członkowskie dbają o to, by za 
popełnienie przestępstw, o których mowa w 
art. 3 lit. b)-h), groziła maksymalna kara od 
co najmniej jednego roku do trzech lat 
pozbawienia wolności, jeśli przestępstwo 
jest skutkiem rażącego niedbalstwa i 
powoduje znaczną szkodę dla jakości 
powietrza, gleby, wody, zwierząt lub roślin.

skreślony

Uzasadnienie

W wyroku z dnia 23 października 2007 r. (C-440/05 Komisja przeciwko Radzie)ETS wyraźnie 
zastrzega, że „…określenie rodzaju i wymiaru stosowanych sankcji karnych (…) nie leży 
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w kompetencji Wspólnoty.” Aby wniosek komisji był spójny z tym wyrokiem, należy skreślić 
powyższy ustęp.

Poprawka 5
Artykuł 5 ustęp 3

3. Państwa członkowskie dbają o to, by za 
popełnienie następujących przestępstw 
groziła maksymalna kara od co najmniej 
dwóch do pięciu lat pozbawienia wolności:

skreślony

(a) przestępstwo, o którym mowa w art. 3 
lit. a), jeśli jest ono skutkiem rażącego 
niedbalstwa; 
(b) przestępstwa, o których mowa w art. 3 
lit. b)-f), jeśli są one skutkiem rażącego 
niedbalstwa i powodują śmierć lub poważne 
uszkodzenie ciała;
(c) przestępstwa, o których mowa w art. 3 
lit. b)-h), jeśli zostały one popełnione 
umyślnie i powodują znaczną szkodę dla 
jakości powietrza, gleby, wody, zwierząt lub 
roślin;
(d) przestępstwa, o których mowa w art. 3, 
jeśli popełniono je w ramach organizacji 
przestępczej w rozumieniu decyzji ramowej 
[… w sprawie walki ze zorganizowaną 
przestępczością].

Uzasadnienie

W wyroku z dnia 23 października 2007 r. (C-440/05 Komisja przeciwko Radzie)ETS wyraźnie 
zastrzega, że „…określenie rodzaju i wymiaru stosowanych sankcji karnych (…) nie leży 
w kompetencji Wspólnoty.” Aby wniosek komisji był spójny z tym wyrokiem, należy skreślić 
powyższy ustęp.

Poprawka 6
Artykuł 5 ustęp 4

4. Państwa członkowskie dbają o to, by za 
popełnienie następujących przestępstw 
groziła maksymalna kara od co najmniej 
pięciu do dziesięciu lat pozbawienia 
wolności:

skreślony
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(a) przestępstwo, o którym mowa w art. 3 
lit. a), jeśli zostało ono popełnione 
umyślnie;
(b) przestępstwa, o których mowa w art. 3 
lit. b)-f), jeśli zostały one popełnione 
umyślnie i powodują śmierć lub poważne 
uszkodzenie ciała;

Uzasadnienie

W wyroku z dnia 23 października 2007 r. (C-440/05 Komisja przeciwko Radzie)ETS wyraźnie
zastrzega, że „…określenie rodzaju i wymiaru stosowanych sankcji karnych (…) nie leży 
w kompetencji Wspólnoty.” Aby wniosek komisji był spójny z tym wyrokiem, należy skreślić 
powyższy ustęp.

Poprawka 7
Artykuł 5 ustęp 5

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

skreślony

(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;
(b) opublikowaniem orzeczenia sądowego 
dotyczącego skazania lub wszelkich 
zastosowanych sankcji bądź środków;
(c) obowiązkiem przywrócenia środowiska 
do poprzedniego stanu.

Uzasadnienie

W wyroku z dnia 23 października 2007 r. (C-440/05 Komisja przeciwko Radzie)ETS wyraźnie 
zastrzega, że „…określenie rodzaju i wymiaru stosowanych sankcji karnych (…) nie leży 
w kompetencji Wspólnoty.” Aby wniosek komisji był spójny z tym wyrokiem, należy skreślić 
powyższy ustęp.
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Poprawka 8
Artykuł 7 ustęp 2

2. Kary przewidziane w ust. 1 wynoszą: skreślony
(a) maksymalnie co najmniej od 300 000 
EUR do 500 000 EUR w przypadku gdy 
przestępstwa, o których mowa w art. 3 lit. 
b)-h), są skutkiem rażącego niedbalstwa i 
powodują znaczną szkodę dla jakości 
powietrza, gleby, wody, zwierząt lub roślin.

(b) maksymalnie co najmniej od 500 000 
EUR do 750 000 EUR w przypadku gdy:

i) przestępstwo, o którym mowa w art. 3 
lit. a), jest skutkiem rażącego 
niedbalstwa, lub
(ii) przestępstwa, o których mowa w art. 
3 lit. b)-h):

- są skutkiem rażącego niedbalstwa i 
powodują śmierć lub poważne 
uszkodzenie ciała, lub 
- zostały popełnione umyślnie i 
powodują znaczną szkodę dla 
jakości powietrza, gleby, wody, 
zwierząt lub roślin, lub 

(iii) przestępstwa, o których mowa w 
art. 3, zostały popełnione w ramach 
organizacji przestępczej w rozumieniu 
decyzji ramowej [… w sprawie walki ze 
zorganizowaną przestępczością].

(c) maksymalnie co najmniej od 750 000 
EUR do 1 500 000 EUR w przypadku gdy:

(i) przestępstwo, o którym mowa w art. 
3 lit. a), zostało popełnione umyślnie, 
lub
(ii)przestępstwa, o których mowa w art. 
3 lit. b)-f), zostały popełnione umyślnie 
i powodują śmierć lub poważne 
uszkodzenie ciała.

Państwa członkowskie mogą stosować 
system, w którym kara grzywny jest 
proporcjonalna do obrotów osoby prawnej, 
do osiągniętej lub planowanej korzyści 
finansowej płynącej z popełnienia 
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przestępstwa, bądź do dowolnej innej 
wartości będącej wskaźnikiem sytuacji 
finansowej osoby prawnej, z zastrzeżeniem, 
że system ten umożliwia stosowanie 
maksymalnych kar grzywny, które są 
przynajmniej równe najniższym z 
powyższych maksymalnych kar grzywny.
Państwa członkowskie wdrażające niniejszą 
dyrektywę zgodnie z takim systemem 
powiadamiają Komisję o tym zamiarze.

Uzasadnienie

W wyroku z dnia 23 października 2007 r. (C-440/05 Komisja przeciwko Radzie)ETS wyraźnie 
zastrzega, że „…określenie rodzaju i wymiaru stosowanych sankcji karnych (…) nie leży 
w kompetencji Wspólnoty.” Aby wniosek komisji był spójny z tym wyrokiem, należy skreślić 
powyższy ustęp.

Poprawka 9
Artykuł 7 ustęp 3

3. Państwa członkowskie, w których nie 
przyjęto euro, stosują kurs wymiany 
pomiędzy euro a walutą krajową 
opublikowany w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej z dnia […].

skreślony

Uzasadnienie

W wyroku z dnia 23 października 2007 r. (C-440/05 Komisja przeciwko Radzie)ETS wyraźnie 
zastrzega, że „…określenie rodzaju i wymiaru stosowanych sankcji karnych (…) nie leży 
w kompetencji Wspólnoty.” Aby wniosek komisji był spójny z tym wyrokiem, należy skreślić 
powyższy ustęp.

Poprawka 10
Artykuł 7 ustęp 4

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

skreślony

(a) obowiązkiem przywrócenia środowiska 
do poprzedniego stanu;
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(b) pozbawieniem prawa do korzystania ze 
świadczeń publicznych lub pomocy 
publicznej;

(c) czasowym lub stałym zakazem 
prowadzenia działalności gospodarczej lub 
handlowej;

(d) umieszczeniem pod nadzorem sądowym;

(e) sądowym nakazem likwidacji;

(f) obowiązkiem przyjęcia szczególnych 
środków w celu uniknięcia skutków czynu 
takiego, jak ten, na którym oparta została 
odpowiedzialność karna;

(g) opublikowaniem orzeczenia sądowego 
dotyczącego skazania lub wszelkich 
zastosowanych sankcji bądź środków.

Uzasadnienie

W wyroku z dnia 23 października 2007 r. (C-440/05 Komisja przeciwko Radzie)ETS wyraźnie 
zastrzega, że „…określenie rodzaju i wymiaru stosowanych sankcji karnych (…) nie leży 
w kompetencji Wspólnoty.” Aby wniosek komisji był spójny z tym wyrokiem, należy skreślić 
powyższy ustęp.
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