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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
iększość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
ochrony środowiska poprzez prawo karne
(COM(2007)0051 – C6-0063/2007 – 2007/0022(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2007)0051),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 175 ust. 1 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek 
został przedstawiony przez Komisję (C6-0063/2007),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinie Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz Komisji Wolności 
Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6-0000/2008),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt 11 preambuły

(11) Co więcej, znaczne różnice w 
wymiarze sankcji stosowanych w 
poszczególnych państwach członkowskich 
generują w niektórych przypadkach 
potrzebę dokonania harmonizacji tego 
wymiaru stosownie do wagi danego 
przestępstwa.

skreślony 

Uzasadnienie

Poprawka wynika z orzeczenia ETS z dnia 23 października 2007 r., zgodnie z którym 
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określenie rodzaju i wymiaru sankcji karnych, jakie mają być zastosowane, nie wchodzi w 
zakres kompetencji Wspólnoty (zob. pkt 70).

Poprawka 2
Punkt 12 preambuły

(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.

skreślony 

Uzasadnienie

Poprawka wynika z orzeczenia ETS z dnia 23 października 2007 r., zgodnie z którym 
określenie rodzaju i wymiaru sankcji karnych, jakie mają być zastosowane, nie wchodzi w 
zakres kompetencji Wspólnoty (zob. pkt 70).

Poprawka 3
Punkt 13 preambuły

(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.

skreślony 

Uzasadnienie

Poprawka wynika z orzeczenia ETS z dnia 23 października 2007 r., zgodnie z którym 
określenie rodzaju i wymiaru sankcji karnych, jakie mają być zastosowane, nie wchodzi w 
zakres kompetencji Wspólnoty (zob. pkt 70).

Poprawka 4
Artykuł 2 litera a)

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

a) „bezprawny” oznacza naruszający 
określone w załączniku A prawodawstwo 
lub przepis Wspólnoty, przepis 
administracyjny lub decyzję podjętą przez 
właściwy organ w danym państwie 
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celu ochronę środowiska. członkowskim, które mają na celu 
wdrożenie przepisów prawa 
wspólnotowego;

Uzasadnienie

Prawnokarna zasada określoności i przewidywalność karalnego zachowania wymagają 
precyzyjnego określenia przepisów prawa wspólnotowego, które w razie ich naruszenia 
skutkują sankcjami karnymi.

Poprawka 5
Artykuł 2 litera a a) (nowa)

aa) „chronione gatunki dzikiej fauny i 
flory”
1) na potrzeby art. 3 lit g) gatunki 
wymienione w w załączniku IV do 
dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 
21 maja 1992 r. w sprawie ochrony 
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny 
i flory1;
2) na potrzeby art. 3 lit. ga) gatunki, które 
wymieniono w załączniku A lub B do 
rozporządzenia Rady 338/97/WE z dnia 
9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony 
przedstawicieli gatunków dzikiej fauny i 
flory poprzez kontrolę handlu2; 
---------------------------------------
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, str.7. Ostatnio 
zmieniona dyrektywą 2006/105/WE (Dz.U. L 363 z 
20.12.2006, str. 368).
2 Dz.U. L 61 z 3.3.1997, str.1. Ostatnio zmienione 
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1332/2005
(Dz.U. L 215 z 19.8.2005, str. 1). 

Uzasadnienie

Dokładny opis zakresu stosowania służy jasności prawnej w odniesieniu do norm prawa 
karnego.

Poprawka 6
Artykuł 2 litera a b) (nowa)

ab) „siedlisko chronione” oznacza 
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siedlisko lub gatunek, dla których 
określony obszar uznano za obszar 
ochrony zgodnie z art. 4 ust. 1 lub 2 
dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 
2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony 
dzikiego ptactwa1, 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;
-------------------------------------------
1 Dz.U. L 103 z 25.4.1979, str.1. Dyrektywa 
ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/105/WE.

Uzasadnienie

Definicja pojęcia „siedlisko chronione”, zob także art. 3 lit. h).

Poprawka 7
Artykuł 2 litera b)

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

b) „osoba prawna” oznacza podmiot 
prawny posiadający taki status w świetle 
właściwego prawa krajowego, z wyjątkiem 
państw lub organów publicznych, 
wykonujących upranienia władcze oraz z 
wyjątkiem międzynarodowych organizacji 
publicznych.

Uzasadnienie

Standardowe ujęcie pojęcia „osoby prawnej” w aktach prawa wspólnotowego; dostosowanie 
redakcyjne.

Poprawka 8
Artykuł 3 część wprowadzająca

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, stanowiły przestępstwa karne:
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Uzasadnienie

1. Dostosowanie do struktury decyzji ramowej Rady 2005/667/WSiSW z dnia 12 lipca 2005 r. 
w odniesieniu do rozróżnienia na czyny popełnione umyślnie i nieumyślnie. 

2. Rażące niedbalstwo uregulowano w oddzielnym artykule (zob. art. 3a (nowy)).

Poprawka 9
Artykuł 3 litera a)

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

skreślona 

Uzasadnienie

Jednynie bezprawne działanie powinno podlegać sankcjom karnym, zob. także art. 3 lit. b).

Poprawka 10
Artykuł 3 litera b)

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) 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;

Uzasadnienie

Określenie bezprawności ujęto w zdaniu wprowadzającym do art. 3 i z tego względu jest 
zbędne w poszczególnych literach.

Poprawka 11
Artykuł 3 litera c)

c) bezprawne przetwarzanie, w tym 
usuwanie i składowanie, bezprawny 
transport, wywóz lub przywóz odpadów, w 

c) zbieranie, przewóz, wykorzystanie lub 
usuwanie odpadów, w tym eksploatacyjny 
nadzór na tymi działaniami, kontrola 
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tym odpadów niebezpiecznych, co 
powoduje lub może powodować śmierć lub 
poważne uszkodzenie ciała lub znaczną 
szkodę dla jakości powietrza, gleby, wody, 
zwierząt lub roślin;

zakładów utylizacji odpadów oraz 
działania podejmowane następnie przez 
handlowców i maklerów 
(zagospodarowanie odpadów), co 
powoduje lub może powodować śmierć lub 
poważne uszkodzenie ciała lub znaczną 
szkodę dla jakości powietrza, gleby lub
wody, lub też szkodę dla zwierząt lub 
roślin;

Uzasadnienie

1. Określenie bezprawności ujęto w zdaniu wprowadzającym do art. 3 i z tego względu jest 
zbędne w poszczególnych literach.

2. Legalna definicja pojęcia „zagospodarowanie odpadów” obejmująca „nadzór 
eksploatacyjny” zgodnie z przyszłą dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady [.../.../WE] w 
sprawie odpadów (COD/2005/0281).

Poprawka 12
Artykuł 3 litera d)

d) bezprawna eksploatacja zakładu, w 
którym prowadzona jest działalność 
niebezpieczna związana ze składowaniem 
lub wykorzystywaniem niebezpiecznych 
substancji bądź preparatów, oraz która 
powoduje lub może powodować poza 
zakładem śmierć lub poważne uszkodzenie 
ciała lub znaczną szkodę dla jakości 
powietrza, gleby, wody, zwierząt lub 
roślin;

d) 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;

Uzasadnienie

Określenie bezprawności ujęto w zdaniu wprowadzającym do art. 3 i z tego względu jest 
zbędne w poszczególnych literach.

Poprawka 13
Artykuł 3 litera e)

e) nielegalne przesyłanie odpadów, 
określone w art. 2 ust. 35 rozporządzenia 
(WE) nr 1013/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady, dokonywane w 

e) przemieszczanie odpadów w zakresie 
objętym regulacją art. 2 ust. 35 
rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady, 
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celach zysku oraz dotyczące znacznych 
ilości bez względu na to, czy odbywa się 
ono w ramach jednej operacji, czy też 
kilku operacji, które wydają się mieć ze 
sobą związek;

dokonywane w celach zysku oraz 
dotyczące znacznych ilości;

Uzasadnienie

1. Określenie bezprawności ujęto w zdaniu wprowadzającym do art. 3 i z tego względu jest 
zbędne w poszczególnych literach. 

2. Standardowe brzmienie zgodne z terminologią europejskiego prawa w sprawie odpadów. 

3. Skreślone zdanie nie reguluje żadnych nowych okoliczności i z tego względu jest zbędne.

Poprawka 14
Artykuł 3 litera f)

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

f) 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, lub szkodę 
dla zwierząt lub roślin;

Uzasadnienie

1. Określenie bezprawności ujęto w zdaniu wprowadzającym do art. 3 i z tego względu jest 
zbędne w poszczególnych literach. 

2. Zmiana redakcyjna.

Poprawka 15
Artykuł 3 litera g)

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

g) posiadanie lub przywłaszczenie okazów 
chronionych gatunków dzikiej fauny lub 
flory, ich części składowych lub pożytków, 
a także ich zabijanie lub niszczenie, jeżeli 
sprawca działa zawodowo lub 
zwyczajowo;
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Uzasadnienie

Ograniczenie okoliczności zmierza do wyłączenia karalności drobnych czynów.

Poprawka 16
Artykuł 3 litera g a) (nowa)

ga) handel chronionymi gatunkami 
dzikiej fauny lub flory, ich częściami 
składowymi lub pożytkami, jeżeli sprawca 
działa zawodowo lub zwyczajowo; 

Uzasadnienie

Przyjęcie karalności handlu gatunkami chronionymi zgodnie z definicją z art. 2 lit. aa) 
(nowa), pkt 2.

Poprawka 17
Artykuł 3 litera h)

h) bezprawne znaczne zniszczenie
chronionego siedliska przyrodniczego;

h) wydobywanie lub uzyskiwanie 
składników gruntu, robienie wykopów lub 
usypisk, tworzenie, zmiana lub usuwanie 
akwenu, odwadnianie obszaru 
nawilgoconego, wznoszenie budynku lub 
karczowanie lasu, które powodują 
znaczne naruszenie celu ochrony
chronionego siedliska przyrodniczego; 

Uzasadnienie

Doprecyzowanie mającego podlegać karze naruszenia chronionego siedliska zgodnie z 
prawnokarnym wymogiem określoności.

Poprawka 18
Artykuł 3 litera i)

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

i) handel substancjami zubożającymi 
warstwę ozonową, produkcja, dystrybucja 
lub wykorzystywanie tych substancji.

Uzasadnienie

Określenie bezprawności ujęto w zdaniu wprowadzającym do art. 3 i z tego względu jest 
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zbędne w poszczególnych literach. Poszerzenie na działania niebezpieczne w porównywalnym 
stopniu, które w związku z tym powinny podlegać karze.

Poprawka 19
Artykuł 3 a (nowy)

Artykuł 3a 
Przestępstwa rażącego niedbalstwa

Państwa członkowskie zapewniają, żeby 
czyny wymienione w art. 3 lit. b)-f) oraz 
h)–i) zostały uznane za przestępstwa, jeżeli 
zostały popełnione w wyniku rażącego 
niedbalstwa.

Uzasadnienie

Oddzielenie czynów umyślnych od nieumyślnych zgodnie ze strukturą decyzji ramowej 
2005/667/WSiSW z dnia 12 lipca 2005 r. Ograniczenie karalności czynów popełnionych w 
wyniku rażącego niedbalstwa do naruszeń określonej wagi zgodnie z zasadą konieczności z 
wyroku ETS z dnia 23 października 2007 r. (C-440/05).

Poprawka 20
Artykuł 4

Udział lub podżeganie Podżeganie i pomocnictwo
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 
podżeganie do czynów, o których mowa w 
art. 3, i pomoc w ich popełnieniu 
podlegały karze.

Uzasadnienie

1. Ograniczenie podżegania i pomocnictwa do czynów umyślnych. 

2. Zmiana redakcyjna.

Poprawka 21
Artykuł 5

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

1. Każde państwo członkowskie podejmuje 
niezbędne środki w celu 
zagwarantowania, że za popełnienie 
przestępstw, o których mowa w art. 3–4, 
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karne. będą groziły skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające sankcje karne.

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.
3. Państwa członkowskie dbają o to, by za 
popełnienie następujących przestępstw 
groziła maksymalna kara od co najmniej 
dwóch do pięciu lat pozbawienia 
wolności: 
(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].
4. Państwa członkowskie dbają o to, by za 
popełnienie następujących przestępstw 
groziła maksymalna kara od co najmniej 
pięciu do dziesięciu lat pozbawienia 
wolności: 
(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 
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uszkodzenie ciała; 
5. Sankcje karne przewidziane w 
niniejszym artykule mogą być stosowane 
w połączeniu z innymi sankcjami lub 
środkami, w szczególności:
(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

Zmiany redakcyjne.

Poprawka wynika z orzeczenia ETS z dnia 23 października 2007 r., zgodnie z którym 
określenie rodzaju i wymiaru sankcji karnych, jakie mają być zastosowane, nie wchodzi w 
zakres kompetencji Wspólnoty (zob. pkt 70). 

Poprawka 22
Artykuł 6 ustęp 1 część wprowadzająca

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

1. Państwa członkowskie dbają o to, by 
osoby prawne mogły zostać pociągnięte do 
odpowiedzialności za przestępstwa, o 
których mowa w art. 3–4, popełnione na 
ich korzyść przez jakąkolwiek osobę 
działającą indywidualnie albo wchodzącą 
w skład organu osoby prawnej i zajmującą 
w niej pozycję kierowniczą, w oparciu o:

Uzasadnienie

Włączenie czynów popełnionych w wyniku rażącego niedbalstwa.
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Poprawka 23
Artykuł 6 ustęp 2

2. Państwa członkowskie dbają również o 
to, by osoba prawna mogła zostać 
pociągnięta do odpowiedzialności w 
przypadku gdy brak nadzoru lub kontroli 
ze strony osoby, o której mowa w ust. 1, 
umożliwił popełnienie przestępstwa, o 
którym mowa w art. 3, na korzyść tej 
osoby prawnej przez osobę pozostającą 
pod jej zwierzchnictwem.

2. Państwa członkowskie dbają również o 
to, by osoba prawna mogła zostać 
pociągnięta do odpowiedzialności w 
przypadku gdy brak nadzoru lub kontroli 
ze strony osoby, o której mowa w ust. 1, 
umożliwił popełnienie przestępstwa, o
którym mowa w art. 3–4, na korzyść tej 
osoby prawnej przez osobę pozostającą 
pod jej zwierzchnictwem.

Uzasadnienie

Włączenie czynów popełnionych w wyniku rażącego niedbalstwa.

Poprawka 24
Artykuł 7

1. Państwa członkowskie dbają o to, by 
osobie prawnej pociągniętej do 
odpowiedzialności za przestępstwo na 
mocy art. 6 groziły skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające sankcje, 
obejmujące karę grzywny lub inne kary.

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki w celu 
zagwarantowania, że osobie prawnej 
odpowiedzialnej za przestępstwo na mocy 
art. 6 będą groziły skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające sankcje.

2. Kary przewidziane w ust. 1 wynoszą:
(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): 
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- 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 1 500 000 
EUR do 750 000 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 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.
3. Państwa członkowskie, w których nie 
przyjęto euro, stosują kurs wymiany 
pomiędzy euro a walutą krajową 
opublikowany w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej z dnia […].
4. Sankcje przewidziane w niniejszym 
artykule mogą być stosowane w 
połączeniu z innymi sankcjami lub 
środkami, w szczególności:
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(a) obowiązkiem przywrócenia środowiska 
do poprzedniego stanu; 
(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

1. Zmiana redakcyjna. 

2. Konsekwencja wyroku ETS z dnia 23 października 2007 r. (C-440/05), pkt 66.

Poprawka wynika z orzeczenia ETS z dnia 23 października 2007 r., zgodnie z którym 
określenie rodzaju i wymiaru sankcji karnych, jakie mają być zastosowane, nie wchodzi w 
zakres kompetencji Wspólnoty (zob. pkt 70).

Poprawka 25
Artykuł 8

Artykuł 8 skreślony 
Sprawozdawczość

Najpóźniej do dnia … , a następnie co trzy 
lata, państwa członkowskie przekazują 
Komisji w formie sprawozdania 
informacje na temat wdrażania niniejszej 
dyrektywy.
Na podstawie tych sprawozdań Komisja 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie.
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Uzasadnienie

W przeciwieństwie do trzeciego filaru traktatów wspólnotowych Komisja ma do dyspozycji 
odpowiednie narzędzia, żeby dopilnować przestrzegania prawa wspólnotowego. Obowiązek 
sprawozdawczości jest w związku z tym zbędnym środkiem biurokratycznym.

Poprawka 26
Artykuł 9 ustęp 1 akapit 1

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. 

Uzasadnienie

Skreślone postanowienie należy ująć w punkcie preambuły. 

Poprawka 27
Załącznik a (nowy)

Załącznik A
WYKAZ WSPÓLNOTOWYCH AKTÓW 

PRAWNYCH, KTÓRYCH NARUSZENIE 
STANOWI CZYN BEZPRAWNY W 
MYŚL ART. 2 UST. 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; dyrektywa ma zostać 
uchylona nowym rozporządzeniem
- dyrektywa Rady 72/306/EWG z dnia 2 
sierpnia 1972 r. w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do działań, jakie mają 
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być podjęte w celu zapobiegania emisji 
zanieczyszczeń gazowych z silników 
Diesla stosowanych w pojazdach 
- dyrektywa Rady 75/439/EWG z dnia 
16 czerwca 1975 r. w sprawie 
unieszkodliwiania olejów odpadowych
- dyrektywa Rady 76/464/EWG z dnia 4 
maja 1976 r. w sprawie zanieczyszczenia 
spowodowanego przez niektóre substancje 
niebezpieczne odprowadzane do 
środowiska wodnego Wspólnoty, uchylona 
przez dyrektywę 2000/60 z mocą od 
2013 r.
- 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; dyrektywę ma zastąpić 
rozporządzenie REACH z mocą od 
1 czerwca 2009 r.
- 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 roku 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 roku w sprawie ochrony 
dzikiego ptactwa
- rozporządzenie Rady (EWG) nr 348/81 z 
dnia 20 stycznia 1981 r. w sprawie 
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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 84/360/EWG z dnia 28 
czerwca 1984 r. w sprawie zwalczania 
zanieczyszczeń powietrza przez zakłady 
przemysłowe; dyrektywa zostanie 
uchylona w październiku 2007 r.
- 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
- 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 r. 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 
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jej uchylenie
- dyrektywa Rady 90/219/EWG z dnia 23 
kwietnia 1990 r. w sprawie 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 94/63/WE z dnia 
20.12.93 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
- dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 
września 1996 r. dotycząca 
zintegrowanego zapobiegania 
zanieczyszczeniom i ich kontroli
- dyrektywa Rady 96/82/WE z dnia 9 
grudnia 1996 r. w sprawie kontroli 
niebezpieczeństwa poważnych awarii 
związanych z substancjami 
niebezpiecznymi
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- 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 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 99/13/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 
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odbioru odpadów wytwarzanych przez 
statki i pozostałości ładunku
- Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej
- dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2000/76/WE 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;
- 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 
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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 
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 w sprawie baterii i 
akumulatorów oraz odpadów w postaci 
baterii i akumulatorów i uchylająca 
dyrektywę 91/157/EWG
- dyrektywa 2006/118/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 
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2006 r. w sprawie ochrony wód 
podziemnych przed zanieczyszczeniem i 
pogorszeniem ich stanu
- rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
14 czerwca 2006 r. w sprawie 
przemieszczania odpadów, ktore stosuje 
się od 12 lipca 2007 r.
- rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady 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 konserwacji 
pojazdów; zostanie przyjęte w najbliższym 
czasie i uchyli dyrektywę 70/220/EWG w 
66 miesięcy po wejściu w życie
- 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.

Uzasadnienie

Kompetencja z załącznika zgodnie z art. 2 lit. a).
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UZASADNIENIE

I. Ogólna geneza

Genezę projektu dyrektywy przedstawiono szczegółowo w w pkt I dokumentu roboczego z 
dnia 12 czerwca 2007 r., który sprawozdawca przedłożył Komisji Prawnej.

II. Wyrok ETS z dnia 23 października 2007 r.

W wyroku z dnia 23 października 2007 r. w sprawie Komisja przeciwko Radie, dotyczącym 
decyzji ramowej Rady w sprawie sankcji karnych w przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom 
pochodzącym ze statków (C-440/05) ETS po raz pierwszy wyjaśnił, że określenie rodzaju i 
wymiaru sankcji karnych, które mają zostać nałożone, nie wchodzi w zakres kompetencji 
Wspólnoty. Wniosek Komisji Europejskiej z dnia 9 lutego 2007 r. dotyczący dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne 
(COM(2007)51) jest sprzeczny z tym wyrokiem i musi zostać odpowiednio poprawiony.

III. Projekt sprawozdania dla Komisji Prawnej

Podsumowując, sprawozdawca proponuje członkom Komisji Prawnej następujące zmiany 
projektu Komisji Europejskiej:

1. W art. 5 i 7 należy wykonać wyrok ETS z dnia 23 października 2007 r. Ponieważ 
zgodnie z wyrokiem określenie rodzaju i wymiaru sankcji karnych, które mają być 
zastosowane, nie wchodzi w zakres kompetencji Wspólnoty, należy w każdym z nich skreślić 
ust. 2 i nast.

2. W art. 2 doprecyzowuje się lub uzupełnia kilka definicji na podstawie zasady 
określoności. Między innymi dprecyzowuje się definicję bezprawności. Tworzy się tzw. 
kompetencję ujętą w załączniku. Uzupełnia się definicje pojęć „chronione gatunki dzikiej 
fauny i flory i „chronione siedlisko”.

3. W przypadku przestępstw z art. 3 należy oddzielnie traktować czyny umyślne i 
popełnione w wyniku rażącego niedbalstwa. Odpowiada to strukturze decyzji ramowej Rady 
2005/667/WSiSW z dnia 12 lipca 2005 r. W przypadku poszczególnych czynów karalnych 
konieczne są pewne doprecyzowania lub dostosowania do nowoobowiązującego prawa ze 
względu na pewność prawa i zasadę określoności.

4. Obowiązki państw członkowskich w zakresie sprawozdawczości, które 
zaproponowała Komisja, wiążą się z biurokracją i są zbędne, ponieważ w przeciwieństwie do 
trzeciego filaru traktatów wspólnotowych istnieją odpowiednie narzędzia, żeby zadbać o 
przestrzeganie prawa wspólnotowego.

*****
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