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Poprawka 1
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że w ostatnich 
latach Parlament Europejski przyjął 
aktywną rolę w forsowaniu systemu 
odpowiedzialności za środowisko 
naturalne w odniesieniu do szkód w 
środowisku lub szkód dla praw człowieka 
występujących w państwach trzecich; w 
szczególności przez przyjęcie swojej 
rezolucji z dnia 25 października 2016 r. w 
sprawie odpowiedzialności 
przedsiębiorstw za poważne naruszenia 
praw człowieka w państwach trzecich;

Or. en

Poprawka 2
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
 Motyw A b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że zasada 21 
Deklaracji sztokholmskiej i zasada 2 
deklaracji z Rio uznają suwerenne prawo 
państw do eksploatacji własnych zasobów 
naturalnych, ale również w równym 
stopniu odpowiedzialność bądź 
zobowiązanie, by nie powodować szkód w 
środowisku naturalnym innych państw 
ani obszarów poza granicami jurysdykcji 
krajowej;

Or. en
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Poprawka 3
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
 Motyw A c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ac. mając na uwadze, że wielu krajach 
rozwijających się zaobserwowano 
przypadki naruszania praw człowieka i 
szkód wyrządzonych środowisku 
naturalnemu, w tym wywłaszczanie ziemi 
od ludności tubylczej i społeczności 
lokalnych, współczesne niewolnictwo, 
niszczenie ekosystemów, zanieczyszczenie 
wód lub nadmierną eksploatację zasobów 
naturalnych;

Or. en

Poprawka 4
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
 Motyw A d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ad. mając na uwadze, że rośnie liczba 
przypadków, w których ofiary 
zanieczyszczeń powodowanych przez 
jednostki zależne spółek europejskich 
próbują wnosić do sądów w UE 
powództwo przeciwko jednostkom 
dominującym w sprawie 
odpowiedzialności za szkody w 
środowisku;

Or. en

Poprawka 5
Caroline Roose, Michèle Rivasi



AM\1216778PL.docx 5/46 PE660.080v01-00

PL

w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
 Motyw A e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ae. mając na uwadze, że naruszenia 
praw człowieka i szkody w środowisku są 
często głęboko ze sobą powiązane i w 
związku z tym należy się nimi 
odpowiednio zająć, stosując kompleksowe 
podejście;

Or. en

Poprawka 6
Frances Fitzgerald

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że globalny wzrost 
przestępczości przeciwko środowisku 
stanowi rosnące zagrożenie dla realizacji 
programu działań ONZ na rzecz 
zrównoważonego rozwoju do roku 2030; 
wzywa do uznania prawa do zdrowego i 
zrównoważonego środowiska na szczeblu 
ONZ;

1. przypomina, że globalny wzrost 
przestępczości przeciwko środowisku 
stanowi rosnące zagrożenie dla realizacji 
programu działań ONZ na rzecz 
zrównoważonego rozwoju do roku 2030; 
wzywa do uznania prawa do zdrowego i 
zrównoważonego środowiska na szczeblu 
ONZ; przypomina, że należyta staranność 
jest przede wszystkim mechanizmem 
zapobiegawczym i że przedsiębiorstwa 
powinny być przede wszystkim 
zobowiązane do identyfikowania ryzyka 
lub negatywnych skutków oraz do 
przyjmowania strategii politycznych i 
środków mających na celu 
przeciwdziałanie zagrożeniom; podkreśla, 
że jeżeli dane przedsiębiorstwo powoduje 
negatywne skutki lub przyczynia się do 
nich, powinno ono zapewnić działania 
naprawcze i podlegać rozliczalności 
przedsiębiorstw z tytułu takich skutków 
podkreśla, że rozliczalność 
przedsiębiorstw, w tym z tytułu szkód 
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związanych z działalnością 
przedsiębiorstwa, jest niezbędna, by 
zachęcać przedsiębiorstwa do stosowania 
zasad należytej staranności i aby były one 
skuteczne;

Or. en

Poprawka 7
María Soraya Rodríguez Ramos, Catherine Chabaud, Charles Goerens

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że globalny wzrost 
przestępczości przeciwko środowisku 
stanowi rosnące zagrożenie dla realizacji 
programu działań ONZ na rzecz 
zrównoważonego rozwoju do roku 2030; 
wzywa do uznania prawa do zdrowego i 
zrównoważonego środowiska na szczeblu 
ONZ;

1. przypomina, że globalny wzrost 
przestępczości przeciwko środowisku 
stanowi rosnące zagrożenie dla realizacji 
programu działań ONZ na rzecz 
zrównoważonego rozwoju do roku 2030, 
porozumienia paryskiego i Konwencji o 
różnorodności biologicznej, oraz wyraża 
ubolewanie z powodu niskiego wskaźnika 
skuteczności ścigania przestępstw w 
przypadku spraw dotyczących ochrony 
środowiska; popiera apel ONZ, wraz z 
innymi organizacjami międzynarodowymi, 
o globalne uznanie prawa do 
bezpiecznego, czystego, zdrowego i 
zrównoważonego środowiska; wzywa w 
związku z tym Unię do uwzględnienia 
prawa do bezpiecznego i zdrowego 
środowiska w Karcie praw podstawowych 
Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 8
Pierfrancesco Majorino, Udo Bullmann, Maria Noichl, Carlos Zorrinho

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że globalny wzrost 
przestępczości przeciwko środowisku 
stanowi rosnące zagrożenie dla realizacji 
programu działań ONZ na rzecz 
zrównoważonego rozwoju do roku 2030; 
wzywa do uznania prawa do zdrowego i 
zrównoważonego środowiska na szczeblu 
ONZ;

1. przypomina, że globalny wzrost 
przestępczości przeciwko środowisku 
stanowi rosnące zagrożenie dla realizacji 
programu działań ONZ na rzecz 
zrównoważonego rozwoju do roku 2030; 
wzywa do globalnego uznania prawa do 
zdrowego i zrównoważonego środowiska 
na szczeblu ONZ; wzywa UE i państwa 
członkowskie do zwiększenia wysiłków na 
rzecz osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju w świetle Dekady Działań do 
2030 r., Zielonego Ładu i unijnej strategii 
ochrony różnorodności biologicznej na 
okres do 2030 r.

Or. en

Poprawka 9
Jan-Christoph Oetjen

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że globalny wzrost 
przestępczości przeciwko środowisku 
stanowi rosnące zagrożenie dla realizacji 
programu działań ONZ na rzecz 
zrównoważonego rozwoju do roku 2030; 
wzywa do uznania prawa do zdrowego i 
zrównoważonego środowiska na szczeblu 
ONZ;

1. przypomina, że globalny wzrost 
przestępczości przeciwko środowisku 
stanowi rosnące zagrożenie dla realizacji 
programu działań ONZ na rzecz 
zrównoważonego rozwoju do roku 2030; 
wzywa do uznania prawa do zdrowego i 
zrównoważonego środowiska na szczeblu 
ONZ; uznaje potrzebę ustanowienia 
obowiązkowych, zharmonizowanych ram 
na poziomie Unii i wzywa państwa 
członkowskie do ich ustanowienia oraz do 
unikania podejmowania wysiłków ściśle 
wewnętrznych na szczeblu państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 10
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Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że globalny wzrost 
przestępczości przeciwko środowisku 
stanowi rosnące zagrożenie dla realizacji 
programu działań ONZ na rzecz 
zrównoważonego rozwoju do roku 2030; 
wzywa do uznania prawa do zdrowego i 
zrównoważonego środowiska na szczeblu 
ONZ;

1. przypomina, że globalny wzrost 
przestępczości przeciwko środowisku 
stanowi rosnące zagrożenie dla realizacji 
programu działań ONZ na rzecz 
zrównoważonego rozwoju do roku 2030 i 
jest zaniepokojony faktem, że przestępstwa 
przeciwko środowisku są często 
niewykrywane z powodu powściągliwości 
lub nieskuteczności w ściganiu 
przestępstw; wzywa do uznania prawa do 
zdrowego i zrównoważonego środowiska 
na szczeblu ONZ;

Or. en

Poprawka 11
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że globalny wzrost 
przestępczości przeciwko środowisku 
stanowi rosnące zagrożenie dla realizacji 
programu działań ONZ na rzecz 
zrównoważonego rozwoju do roku 2030; 
wzywa do uznania prawa do zdrowego i 
zrównoważonego środowiska na szczeblu 
ONZ;

1. przypomina, że globalny wzrost 
przestępczości przeciwko środowisku 
stanowi rosnące zagrożenie dla realizacji 
programu działań ONZ na rzecz 
zrównoważonego rozwoju do roku 2030; 
wzywa do uznania prawa do zdrowego i 
zrównoważonego środowiska na szczeblu 
ONZ, co w konsekwencji pociągnie za 
sobą odpowiedni obowiązek ścigania tych, 
którzy naruszają te prawa;

Or. en

Poprawka 12
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Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że globalny wzrost 
przestępczości przeciwko środowisku 
stanowi rosnące zagrożenie dla realizacji 
programu działań ONZ na rzecz 
zrównoważonego rozwoju do roku 2030; 
wzywa do uznania prawa do zdrowego i 
zrównoważonego środowiska na szczeblu 
ONZ;

1. przypomina, że globalny wzrost 
przestępczości przeciwko środowisku 
stanowi rosnące zagrożenie dla realizacji 
programu działań ONZ na rzecz 
zrównoważonego rozwoju do roku 2030, 
zwłaszcza w krajach rozwijających się; 
wzywa do uznania prawa do zdrowego i 
zrównoważonego środowiska na szczeblu 
ONZ;

Or. fr

Poprawka 13
Ryszard Czarnecki
w imieniu grupy ECR

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że globalny wzrost 
przestępczości przeciwko środowisku 
stanowi rosnące zagrożenie dla realizacji 
programu działań ONZ na rzecz 
zrównoważonego rozwoju do roku 2030; 
wzywa do uznania prawa do zdrowego i 
zrównoważonego środowiska na szczeblu 
ONZ;

1. przypomina, że globalny wzrost 
szkód w środowisku stanowi rosnące 
zagrożenie dla realizacji programu działań 
ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 
do roku 2030; wzywa do uznania prawa do 
zdrowego i zrównoważonego środowiska 
na szczeblu ONZ;

Or. en

Poprawka 14
Antoni Comín i Oliveres

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1a. stwierdza, że Unia nie powinna 
ograniczać się do promowania wysokiego 
poziomu ochrony środowiska na własnym 
terytorium, lecz powinna również podjąć 
wszelkie możliwe kroki w celu 
zapobiegania szkodom wyrządzanym w 
środowisku przez przedsiębiorstwa mające 
siedzibę w państwach członkowskich w 
dowolnym miejscu na świecie; stwierdza, 
że szkody wyrządzone środowisku 
naturalnemu są szczególnie częste i 
poważne w krajach rozwijających się ze 
względu na takie czynniki jak mniej 
rygorystyczne ramy regulacyjne w 
zakresie ochrony środowiska lub 
działalność przemysłowa i wydobywcza 
korporacji międzynarodowych w tych 
krajach;

Or. es

Poprawka 15
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina, że według Programu 
Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony 
Środowiska (UNEP) i Interpolu wartość 
pieniężna przestępstw przeciwko 
środowisku wynosi od 70 do 213 mld USD 
rocznie; podkreśla, że nielegalny handel 
zwierzętami i produktami leśnymi dotyka 
głównie kraje rozwijające się; wzywa Unię 
Europejską do zwiększenia wsparcia dla 
tych krajów w walce z nielegalnym 
handlem, który ma wpływ na środowisko, 
pozbawia je dodatkowych źródeł dochodu 
i hamuje ich rozwój społeczny i 
gospodarczy;

Or. fr
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Poprawka 16
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla, że egzystencja 
społeczności w krajach rozwijających się 
jest bezpośrednio uzależniona od 
różnorodności biologicznej zapewniającej 
bezpieczeństwo żywnościowe, zdrowotne i 
gospodarcze; ubolewa nad faktem, że 
degradacja różnorodności biologicznej 
spowodowana przestępczością przeciwko 
środowisku i wynikającą z niej utratą 
zasobów zwiększa ich podatność na 
zagrożenia;

Or. fr

Poprawka 17
Antoni Comín i Oliveres

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa UE do uznania walki z 
przestępstwami przeciwko środowisku za 
nadrzędny priorytet polityczny w 
międzynarodowej współpracy sądowej 
oraz w instytucjach UE i konferencjach 
stron, zwłaszcza poprzez propagowanie 
przestrzegania wielostronnych umów 
środowiskowych poprzez przyjęcie sankcji 
karnych, wymianę najlepszych praktyk i 
promowanie rozszerzenia zakresu 
Międzynarodowego Trybunału Karnego o 
czyny przestępcze, które są równoznaczne 
z ekobójstwem;

2. wzywa Komisję do rozważenia 
wniosku dotyczącego reformy dyrektywy w 
sprawie ochrony środowiska za 
pośrednictwem prawa karnego w celu 
rozszerzenia wykazu czynów 
stypizowanych jako przestępstwa 
przeciwko środowisku, a także 
ustanowienia minimalnego wymiaru kar, 
które skutecznie zagwarantują 
odstraszający charakter tego wykazu na 
całym terytorium Unii; wzywa UE do 
uznania walki z przestępstwami przeciwko 
środowisku za nadrzędny priorytet 
polityczny w międzynarodowej współpracy 
sądowej oraz w instytucjach UE i 
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konferencjach stron, zwłaszcza poprzez 
propagowanie przestrzegania 
wielostronnych umów środowiskowych 
poprzez przyjęcie sankcji karnych, 
wymianę najlepszych praktyk i 
promowanie rozszerzenia zakresu 
Międzynarodowego Trybunału Karnego o 
czyny przestępcze, które są równoznaczne 
z ekobójstwem;

Or. es

Poprawka 18
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa UE do uznania walki z 
przestępstwami przeciwko środowisku za 
nadrzędny priorytet polityczny w 
międzynarodowej współpracy sądowej 
oraz w instytucjach UE i konferencjach 
stron, zwłaszcza poprzez propagowanie 
przestrzegania wielostronnych umów 
środowiskowych poprzez przyjęcie sankcji 
karnych, wymianę najlepszych praktyk i 
promowanie rozszerzenia zakresu 
Międzynarodowego Trybunału Karnego o 
czyny przestępcze, które są równoznaczne 
z ekobójstwem;

2. zwraca uwagę, że chociaż 
międzynarodowe prawo ochrony 
środowiska ewoluowało w drodze 
przyjmowania traktatów i konwencji, 
prawo karne jest wciąż niewystarczające, 
aby zapobiec znacznym szkodom 
ekologicznym; wzywa UE do uznania 
walki z przestępstwami przeciwko 
środowisku za nadrzędny priorytet 
polityczny w międzynarodowej współpracy 
sądowej oraz w instytucjach UE i 
konferencjach stron, zwłaszcza poprzez 
propagowanie przestrzegania 
wielostronnych umów środowiskowych 
poprzez przyjęcie sankcji karnych, 
wymianę najlepszych praktyk i 
promowanie rozszerzenia zakresu 
Międzynarodowego Trybunału Karnego o 
czyny przestępcze, które są równoznaczne 
z ekobójstwem; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przeznaczenia 
odpowiednich zasobów finansowych i 
ludzkich na zapobieganie przestępstwom 
przeciwko środowisku, prowadzenie 
dochodzeń w ich sprawie i ich ściganie;
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Or. en

Poprawka 19
Jan-Christoph Oetjen

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa UE do uznania walki z 
przestępstwami przeciwko środowisku za 
nadrzędny priorytet polityczny w 
międzynarodowej współpracy sądowej 
oraz w instytucjach UE i konferencjach 
stron, zwłaszcza poprzez propagowanie 
przestrzegania wielostronnych umów 
środowiskowych poprzez przyjęcie sankcji 
karnych, wymianę najlepszych praktyk i 
promowanie pozszerzenia zakresu 
Międzynarodowego Trybunału Karnego 
oczyny przestępcze, które są równoznaczne 
z ekobójstwem;

2. wzywa UE do zapewnienia 
rozliczalności w walce z przestępstwami 
przeciwko środowisku oraz do uczynienia 
z niej kluczowego priorytetu w 
międzynarodowej współpracy sądowej 
oraz w instytucjach UE i konferencjach 
stron, zwłaszcza poprzez propagowanie 
przestrzegania wielostronnych umów 
środowiskowych poprzez wzmocnienie 
dobrego zarządzania środowiskiem i 
ustanowienie sprawiedliwego 
mechanizmu zgodności i promowanie 
najlepszych praktyk w zakresie ochrony 
środowiska w drodze dialogu z sektorem 
prywatnym i publicznym, władzami 
lokalnymi w państwach trzecich i 
społeczeństwem obywatelskim, tak aby 
znaleźć jak najlepsze rozwiązanie i uznać 
za niezgodne z prawem czyny, które są 
równoznaczne z ekobójstwem;

Or. en

Poprawka 20
Frances Fitzgerald

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa UE do uznania walki z 
przestępstwami przeciwko środowisku za 
nadrzędny priorytet polityczny w 
międzynarodowej współpracy sądowej 

2. wzywa UE do uznania walki z 
przestępstwami przeciwko środowisku za 
priorytet polityczny w międzynarodowej 
współpracy sądowej oraz w instytucjach 
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oraz w instytucjach UE i konferencjach 
stron, zwłaszcza poprzez propagowanie 
przestrzegania wielostronnych umów 
środowiskowych poprzez przyjęcie sankcji 
karnych, wymianę najlepszych praktyk i 
promowanie rozszerzenia zakresu 
Międzynarodowego Trybunału Karnego o 
czyny przestępcze, które są równoznaczne 
z ekobójstwem;

UE i konferencjach stron, zwłaszcza 
poprzez propagowanie przestrzegania 
wielostronnych umów środowiskowych z 
możliwością stosowania sankcji karnych, 
poprzez wymianę najlepszych praktyk i 
współpracę z Międzynarodowym 
Trybunałem Karnym w ramach jego 
uprawnień dochodzeniowych w celu 
przyspieszenia dochodzeń w sprawie 
współsprawstwa przedsiębiorstw 
skutkującego rozległym zniszczeniem 
środowiska;

Or. en

Poprawka 21
María Soraya Rodríguez Ramos, Catherine Chabaud, Charles Goerens

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa UE do uznania walki z 
przestępstwami przeciwko środowisku za 
nadrzędny priorytet polityczny w 
międzynarodowej współpracy sądowej 
oraz w instytucjach UE i konferencjach 
stron, zwłaszcza poprzez propagowanie 
przestrzegania wielostronnych umów 
środowiskowych poprzez przyjęcie sankcji 
karnych, wymianę najlepszych praktyk i 
promowanie rozszerzenia zakresu 
Międzynarodowego Trybunału Karnego o 
czyny przestępcze, które są równoznaczne 
z ekobójstwem;

2. wzywa UE do uznania walki z 
przestępstwami przeciwko środowisku za 
nadrzędny priorytet polityczny w 
międzynarodowej współpracy sądowej 
oraz w instytucjach UE i konferencjach 
stron, zwłaszcza poprzez propagowanie 
przestrzegania wielostronnych umów 
środowiskowych poprzez przyjęcie sankcji 
karnych, wymianę najlepszych praktyk i 
promowanie rozszerzenia zakresu 
Międzynarodowego Trybunału Karnego o 
uznanie czynów przestępczych, które na 
mocy statutu rzymskiego są równoznaczne 
z ekobójstwem;

Or. en

Poprawka 22
Ryszard Czarnecki
w imieniu grupy ECR

Projekt opinii
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Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa UE do uznania walki z 
przestępstwami przeciwko środowisku za 
nadrzędny priorytet polityczny w 
międzynarodowej współpracy sądowej 
oraz w instytucjach UE i konferencjach 
stron, zwłaszcza poprzez propagowanie 
przestrzegania wielostronnych umów 
środowiskowych poprzez przyjęcie sankcji 
karnych, wymianę najlepszych praktyk i 
promowanie rozszerzenia zakresu 
Międzynarodowego Trybunału Karnego o 
czyny przestępcze, które są równoznaczne 
z ekobójstwem;

2. wzywa UE do włączenia walki ze 
szkodami w środowisku w 
międzynarodowej współpracy sądowej 
oraz w instytucjach UE i konferencjach 
stron, zwłaszcza poprzez propagowanie 
przestrzegania wielostronnych umów 
środowiskowych poprzez wymianę 
najlepszych praktyk i promowanie 
rozszerzenia zakresu Międzynarodowego 
Trybunału Karnego o czyny przestępcze, 
które powodują nieodwracalne szkody i 
mają najbardziej niszczycielski wpływ na 
środowisko, różnorodność biologiczną i 
klimat;

Or. en

Poprawka 23
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. z zadowoleniem przyjmuje unijną 
strategię ochrony różnorodności 
biologicznej na okres do 2030 r. oraz 
priorytetowe traktowanie ochrony flory i 
fauny w negocjacjach dotyczących umów 
handlowych z krajami rozwijającymi się; 
przypomina o zobowiązaniu Komisji do 
dokonania przeglądu planu działania UE 
na rzecz zwalczania nielegalnego handlu 
dziką fauną i florą, w tym nielegalnego 
handlu kością słoniową; w związku z tym 
wzywa do włączenia słonia afrykańskiego, 
któremu grozi wyginięcie z powodu 
nielegalnego handlu kością słoniową, do 
załącznika 1 do Konwencji o 
międzynarodowym handlu dzikimi 
zwierzętami i roślinami gatunków 
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zagrożonych wyginięciem (CITES);

Or. fr

Poprawka 24
María Soraya Rodríguez Ramos, Catherine Chabaud, Charles Goerens, Jan-Christoph 
Oetjen

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ustanowienia systemów 
ochrony dla ofiar szkód wyrządzonych 
środowisku naturalnemu oraz do 
zapewnienia im pełnego dostępu do 
wymiaru sprawiedliwości, a także do 
odszkodowań i pomocy;

Or. en

Poprawka 25
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że unijny system 
odpowiedzialności za środowisko 
naturalne powinien być zgodny z zasadą 
spójności polityki na rzecz rozwoju oraz 
zasadą „nie szkodzić";

Or. en

Poprawka 26
María Soraya Rodríguez Ramos, Catherine Chabaud, Charles Goerens, Jan-Christoph 
Oetjen
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Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji Europejskiej dotyczący 
usprawnienia wdrażania konwencji 
z Aarhus oraz zaradzenia wątpliwościom 
wyrażonym przez Komitet ds. 
Przestrzegania Konwencji z Aarhus co do 
przestrzegania przez UE podjętych przez 
nią zobowiązań międzynarodowych 
wynikających z tej konwencji;

Or. en

Poprawka 27
María Soraya Rodríguez Ramos, Catherine Chabaud, Charles Goerens, Jan-Christoph 
Oetjen

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. wzywa Komisję Europejską i 
państwa członkowskie do promowania 
ratyfikacji konwencji z Aarhus z 
państwami trzecimi (dostęp do informacji, 
udział społeczeństwa w podejmowaniu 
decyzji oraz dostęp do sprawiedliwości w 
sprawach dotyczących środowiska) oraz 
do odgrywania aktywnej roli w grupie 
zadaniowej ds. dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości w celu wymiany z 
państwami trzecimi informacji, 
doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie 
odpowiedniego orzecznictwa;

Or. en

Poprawka 28
María Soraya Rodríguez Ramos, Catherine Chabaud, Charles Goerens, Jan-Christoph 
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Oetjen

Projekt opinii
Ustęp 2 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2d. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do promowania zasad 
konwencji z Aarhus w organizacjach 
międzynarodowych i międzynarodowych 
procesach dotyczących środowiska;

Or. en

Poprawka 29
Antoni Comín i Oliveres

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. przypomina, że dyrektywa w 
sprawie odpowiedzialności za środowisko 
ma kluczowe znaczenie dla wdrożenia 
zasady „zanieczyszczający płaci”; ubolewa 
nad faktem, że przepisy dotyczące 
odpowiedzialności w dużej mierze nie 
zostały zastosowane i nie są w stanie 
wypełniać funkcji kompensacyjnych i 
zapobiegawczych;

3. przypomina, że dyrektywa w 
sprawie odpowiedzialności za środowisko 
ma kluczowe znaczenie dla wdrożenia 
zasady „zanieczyszczający płaci”; ubolewa 
nad faktem, że przepisy dotyczące 
odpowiedzialności w dużej mierze nie 
zostały zastosowane i nie są w stanie 
wypełniać funkcji kompensacyjnych i 
zapobiegawczych; uważa, że aby 
zagwarantować skuteczne przestrzeganie 
zasady „zanieczyszczający płaci”, w 
dyrektywie w sprawie odpowiedzialności 
za środowisko należy ustanowić system 
odpowiedzialności na zasadzie ryzyka za 
wszelkiego rodzaju szkody wyrządzone 
środowisku naturalnemu lub sytuacje 
bezpośredniego zagrożenia dla 
środowiska, w tym sytuacje, gdy szkoda 
jest wynikiem wyraźnie dozwolonej 
działalności lub gdy nie można było 
przewidzieć potencjalnej szkody 
wynikającej z tych czynów w momencie 
ich wystąpienia, a ponadto należy 
przewidzieć nieprzedawnialność 
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postępowań sankcyjnych;

Or. es

Poprawka 30
Ryszard Czarnecki
w imieniu grupy ECR

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. przypomina, że dyrektywa w 
sprawie odpowiedzialności za środowisko 
ma kluczowe znaczenie dla wdrożenia 
zasady „zanieczyszczający płaci”; ubolewa 
nad faktem, że przepisy dotyczące 
odpowiedzialności w dużej mierze nie 
zostały zastosowane i nie są w stanie 
wypełniać funkcji kompensacyjnych i 
zapobiegawczych;

3. ubolewa nad faktem, że przepisy 
dotyczące odpowiedzialności w dużej 
mierze nie zostały zastosowane i nie są w 
stanie wypełniać funkcji kompensacyjnych 
i zapobiegawczych;

Or. en

Poprawka 31
Frances Fitzgerald

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. przypomina, że dyrektywa w 
sprawie odpowiedzialności za środowisko 
ma kluczowe znaczenie dla wdrożenia 
zasady „zanieczyszczający płaci”; ubolewa 
nad faktem, że przepisy dotyczące 
odpowiedzialności w dużej mierze nie 
zostały zastosowane i nie są w stanie 
wypełniać funkcji kompensacyjnych i 
zapobiegawczych;

3. przypomina, że dyrektywa w 
sprawie odpowiedzialności za środowisko 
ma kluczowe znaczenie dla wdrożenia 
zasady „zanieczyszczający płaci”; ubolewa 
nad faktem, że przepisy dotyczące 
odpowiedzialności nie zostały zastosowane 
w niektórych państwach członkowskich i 
nie są w stanie wypełniać funkcji 
odzyskiwania i funkcji zapobiegawczych;

Or. en
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Poprawka 32
Pierfrancesco Majorino, Udo Bullmann, Maria Noichl, Carlos Zorrinho

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. uważa, że społeczna 
odpowiedzialność przedsiębiorstw i 
odpowiedzialność przedsiębiorstw za 
środowisko mogą odgrywać rolę 
uzupełniającą w stosunku do 
odpowiedzialności za szkody w 
środowisku, ponieważ należyte stosowanie 
społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw i odpowiedzialności 
przedsiębiorstw za środowisko może 
zmniejszyć prawdopodobieństwo 
wyrządzenia szkód w środowisku 
naturalnym; uważa, żew tym kontekście 
ważne jest, aby zobowiązania te były 
powiązane z obowiązkowymi wymogami w 
zakresie tworzenia trwałej wartości, w tym 
egzekwowania obowiązków w zakresie 
sprawozdawczości niefinansowej również 
przez mechanizmy sankcji;

Or. en

Poprawka 33
Antoni Comín i Oliveres

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. uważa, że w celu osiągnięcia 
wysokiego poziomu ochrony środowiska 
zakres dyrektywy w sprawie 
odpowiedzialności za środowisko 
powinien zostać rozszerzony na wszelkie 
rodzaje zachowań, które szkodzą 
środowisku lub stwarzają dla niego 
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bezpośrednie zagrożenie, w szczególności 
na wszelkie rodzaje szkód lub 
bezpośrednich zagrożeń dla wody i gleby;

Or. es

Poprawka 34
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. przypomina, że przepisy dotyczące 
odpowiedzialności ex post powinny 
uzupełniać uregulowania dotyczące 
bezpieczeństwa ex ante oraz instrument 
rynkowy (np. podatki ekologiczne) mający 
na celu ograniczenie szkód wyrządzanych 
środowisku naturalnemu, aby osiągnąć 
cele w zakresie zapobiegania i 
odszkodowań;

Or. en

Poprawka 35
Pierfrancesco Majorino, Udo Bullmann, Maria Noichl, Carlos Zorrinho

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. uważa, że pilnie potrzebne są nowe 
przepisy, aby ustanowić jasne, solidne i 
możliwe do wyegzekwowania wymogi 
międzysektorowe dotyczące 
przedsiębiorstw odnoszące się z myślą o 
poszanowaniu praw człowieka i 
środowiska oraz przestrzeganiu zasad 
należytej staranności; podkreśla, że 
przepisy takie powinny opierać się na 
podejściu wieloproduktowym, mieć 
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zastosowanie do wszystkich podmiotów 
gospodarczych w łańcuchu dostaw, w tym 
podmiotów finansowych, zarówno na 
wyższym, jak i na niższym szczeblu, oraz 
że powinien im towarzyszyć solidny 
mechanizm sprawozdawczości, 
ujawniania i egzekwowania, obejmujący 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające 
kary za nieprzestrzeganie przepisów;

Or. en

Poprawka 36
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. ponownie podkreśla potrzebę 
wzmocnienia standardów w zakresie 
obowiązkowego ujawniania informacji 
przez przedsiębiorstwa w ramach 
przeglądu dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/95/UE w 
sprawie sprawozdawczości niefinansowej, 
w szczególności przez włączenie 
mechanizmu egzekwowania i sankcji w 
celu wsparcia wymogów dotyczących 
sprawozdawczości;

Or. en

Poprawka 37
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla bariery w pociąganiu 4. podkreśla bariery w pociąganiu 
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przedsiębiorstw do odpowiedzialności za 
szkody wyrządzone środowisku 
naturalnemu, takie jak system ograniczonej 
odpowiedzialności, niewypłacalność, 
bariery w dostępie do wymiaru 
sprawiedliwości, opóźnienia i niepewność 
przyczynowa;

przedsiębiorstw do odpowiedzialności za 
szkody wyrządzone środowisku 
naturalnemu, takie jak system ograniczonej 
odpowiedzialności, niewypłacalność, 
bariery w dostępie do wymiaru 
sprawiedliwości, opóźnienia i niepewność 
przyczynowa; w szczególności 
przypomina, że mechanizm 
odpowiedzialności często pozostaje 
nieskuteczny, ponieważ „ograniczona 
odpowiedzialność” pozwala de facto 
przedsiębiorstwom nie płacić za szkody, 
które wyrządziły poprzez swoją działalność 
z powodu niewypłacalności;

Or. en

Poprawka 38
Antoni Comín i Oliveres

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla bariery w pociąganiu 
przedsiębiorstw do odpowiedzialności za 
szkody wyrządzone środowisku 
naturalnemu, takie jak system ograniczonej 
odpowiedzialności, niewypłacalność, 
bariery w dostępie do wymiaru 
sprawiedliwości, opóźnienia i niepewność 
przyczynowa;

4. podkreśla bariery w pociąganiu 
przedsiębiorstw do odpowiedzialności za 
szkody wyrządzone środowisku 
naturalnemu, takie jak system ograniczonej 
odpowiedzialności, niewypłacalność, 
bariery w dostępie do wymiaru 
sprawiedliwości, opóźnienia, niepewność 
przyczynowa i brak szczegółowości w 
kryteriach oceny szkód wyrządzonych 
środowisku naturalnemu;

Or. es

Poprawka 39
Frances Fitzgerald

Projekt opinii
Ustęp 4



PE660.080v01-00 24/46 AM\1216778PL.docx

PL

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla bariery w pociąganiu 
przedsiębiorstw do odpowiedzialności za 
szkody wyrządzone środowisku 
naturalnemu, takie jak system 
ograniczonej odpowiedzialności, 
niewypłacalność, bariery w dostępie do 
wymiaru sprawiedliwości, opóźnienia i 
niepewność przyczynowa;

4. podkreśla, że bariery w pociąganiu 
przedsiębiorstw do odpowiedzialności za 
szkody wyrządzone środowisku 
naturalnemu, w tym na przykład 
niewypłacalność, można zmniejszyć 
poprzez wspólne stosowanie równoległych 
postępowań karnych, cywilnych lub 
administracyjnych;

Or. en

Poprawka 40
Jan-Christoph Oetjen, María Soraya Rodríguez Ramos

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. z zadowoleniem przyjmuje starania 
podejmowane przez niektóre czołowe 
przedsiębiorstwa i korporacje w zakresie 
wdrażania dobrowolnych środków na 
rzecz przestrzegania praw człowieka i 
norm środowiskowych; uznaje jednak, że 
dobrowolne starania są niewystarczające i 
że do zwalczania przestępczości przeciwko 
środowisku oraz ochrony i utrzymania 
uniwersalnych norm środowiskowych 
niezbędne są kompleksowe ramy;

Or. en

Poprawka 41
Antoni Comín i Oliveres

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. uważa, że wszystkie państwa 
członkowskie powinny ustanowić systemy 
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odpowiedzialności cywilnej na zasadzie 
ryzyka, aby umożliwić naprawienie każdej 
szkody wyrządzonej bezpośrednio osobom 
fizycznym w następstwie szkód 
wyrządzonych środowisku naturalnemu 
przez podmiot gospodarczy; wzywa 
Komisję do przedstawienia wniosku 
ustawodawczego w tym celu;

Or. es

Poprawka 42
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa Komisję do przyjęcia 
ambitnych przepisów w sprawie 
obowiązkowych ram należytej staranności 
w UE; przypomina jednak, że takie 
przepisy muszą uzupełniać przepisy 
określające wiążące ramy 
odpowiedzialności za środowisko dla 
unijnych przedsiębiorstw prowadzących 
działalność w państwach trzecich;

Or. en

Poprawka 43
Pierfrancesco Majorino, Udo Bullmann, Maria Noichl, Carlos Zorrinho

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że odpowiedzialność 
przedsiębiorstw za środowisko powinna 
być powiązana z globalnym wymiarem 
procesów produkcyjnych i tworzenia 
wartości oraz że perspektywa ta wymaga 
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dalszych wysiłków na rzecz określenia 
bardziej obszernych i skuteczniejszych 
przepisów;

Or. en

Poprawka 44
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. przypomina, że ramy regulacyjne 
przedsiębiorstw wielonarodowych 
zawierają błędy, ponieważ przepisy 
zawarte w wielostronnych umowach 
środowiskowych nie są wiążące dla 
przedsiębiorstw wielonarodowych na 
mocy prawa międzynarodowego; 
przypomina, że nie istnieje unijny 
instrument prawny, który przewidywałby 
możliwość ścigania przedsiębiorstw 
europejskich za granicą za przestępstwa 
przeciwko środowisku bądź działania 
powodujące szkody w środowisku; w 
związku z tym podkreśla, że obecny 
system, w którym polega się na na 
przepisach krajowych prawdopodobnie 
nie docenia powagi szkód w środowisku 
wyrządzanych przez przedsiębiorstwa; w 
związku z tym wzywa UE i jej państwa 
członkowskie do zapewnienia dostępu do 
wymiaru sprawiedliwości poprzez 
umożliwienie ofiarom postawienia 
jednostki dominującej przed sądem w UE, 
w szczególności w kontekście, gdzie 
systemy prawne wielu państw 
przyjmujących są nieodpowiednie;

Or. en

Poprawka 45
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Jan-Christoph Oetjen

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. ponownie podkreśla potrzebę 
stworzenia wspólnych ram regulacyjnych, 
które pociągną przedsiębiorstwa do 
odpowiedzialności, a jednocześnie 
umożliwią przedsiębiorstwom i 
konsumentom podejmowanie 
przejrzystych decyzji oraz korzystanie z 
mechanizmów wolnego rynku w celu 
zmniejszenia liczby przypadków 
naruszania praw człowieka oraz norm 
ekologicznych i społecznych w przyszłości;

Or. en

Poprawka 46
Jan-Christoph Oetjen

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. uznaje, że wykonalność ram 
prawnych w zakresie kryminalizacji, 
karania i zadośćuczynienia za szkody w 
środowisku i przestępstwa przeciwko 
środowisku jest powiązana z technicznymi 
możliwościami unijnych firm i 
przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw 
działających z terenu UE) w zakresie 
zapewnienia przestrzegania norm 
środowiskowych w ich całym łańcuchu 
dostaw oraz we współpracy z 
przedsiębiorstwami i władzami lokalnymi 
w państwach trzecich; w związku z tym 
uważa, że UE musi opracować całościowe, 
integrujące podejście do 
odpowiedzialności przedsiębiorstw, które 
będzie uwzględniać możliwość płynnego 
monitorowania łańcuchów dostaw 
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przedsiębiorstw każdej wielkości; 
podkreśla konieczność stworzenia 
równych warunków działania dla firm i 
przedsiębiorstw w celu przestrzegania 
praw człowieka i norm środowiskowych, 
co pozwoli na możliwie największą 
swobodę działania, a przy tym zapewni 
rozliczalność i należytą staranność; uważa 
w związku z tym, że przy ocenie dalszej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw za 
szkody w środowisku niezbędne jest 
przyjęcie podejścia uwzględniającego 
wielkość, ryzyko i specyfikę danego 
sektora;

Or. en

Poprawka 47
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zauważa, że przedsiębiorstwa mogą 
nadużywać swojej ograniczonej 
odpowiedzialności, by inwestować w 
niebezpieczne gałęzie przemysłu za 
pośrednictwem odrębnych podmiotów 
prawnych w celu eksternalizacji kosztów 
środowiskowych; przypomina o brakach w 
zarządzaniu w globalnych łańcuchach 
wartości; wzywa do rozszerzenia zakresu 
odpowiedzialności na spółki dominujące, 
aby uniknąć ryzyka pokusy nadużycia;

5. przypomina, że zgodnie z obecną 
dyrektywą w sprawie odpowiedzialności za 
środowisko nie ma miejsca na 
wymuszanie odpowiedzialności na spółce 
dominującej; zwraca jednak uwagę, że 
przedsiębiorstwa mogą nadużywać swojej 
ograniczonej odpowiedzialności, by 
inwestować w niebezpieczne gałęzie 
przemysłu za pośrednictwem odrębnych 
podmiotów prawnych w celu 
eksternalizacji kosztów środowiskowych; 
przypomina o brakach w zarządzaniu w 
globalnych łańcuchach wartości; wzywa do 
rozszerzenia zakresu odpowiedzialności na 
spółki dominujące, aby uniknąć ryzyka 
pokusy nadużycia zgodnie z zasadą 
dbałości i należytej staranności unijnych 
przedsiębiorstw UE, aby zapobiegać 
szkodom w środowisku wyrządzanym 
przez ich spółki zależne prowadzące 
działalność poza UE lub jako 



AM\1216778PL.docx 29/46 PE660.080v01-00

PL

uzupełnienie tej zasady;

Or. en

Poprawka 48
Antoni Comín i Oliveres

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zauważa, że przedsiębiorstwa mogą 
nadużywać swojej ograniczonej 
odpowiedzialności, by inwestować w 
niebezpieczne gałęzie przemysłu za 
pośrednictwem odrębnych podmiotów 
prawnych w celu eksternalizacji kosztów 
środowiskowych; przypomina o brakach w 
zarządzaniu w globalnych łańcuchach 
wartości; wzywa do rozszerzenia zakresu 
odpowiedzialności na spółki dominujące, 
aby uniknąć ryzyka pokusy nadużycia;

5. zauważa, że przedsiębiorstwa mogą 
nadużywać swojej ograniczonej 
odpowiedzialności, by inwestować w 
niebezpieczne gałęzie przemysłu za 
pośrednictwem odrębnych podmiotów 
prawnych w celu eksternalizacji kosztów 
środowiskowych; przypomina o brakach w 
zarządzaniu w globalnych łańcuchach 
wartości; wzywa do rozszerzenia zakresu 
odpowiedzialności na spółki dominujące, 
aby uniknąć ryzyka pokusy nadużycia; 
podkreśla znaczenie podpisanych przez 
Unię umów o wolnym handlu 
zawierających klauzule gwarantujące 
wysoki poziom ochrony środowiska w 
ramach produkcji przemysłowej w krajach 
rozwijających się;

Or. en

Poprawka 49
Jan-Christoph Oetjen

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zauważa, że przedsiębiorstwa mogą 
nadużywać swojej ograniczonej 
odpowiedzialności, by inwestować w 
niebezpieczne gałęzie przemysłu za 
pośrednictwem odrębnych podmiotów 

5. zauważa, że przedsiębiorstwa mogą 
nadużywać swojej ograniczonej 
odpowiedzialności, by inwestować w 
niebezpieczne gałęzie przemysłu za 
pośrednictwem odrębnych podmiotów 
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prawnych w celu eksternalizacji kosztów 
środowiskowych; przypomina o brakach w 
zarządzaniu w globalnych łańcuchach 
wartości; wzywa do rozszerzenia zakresu 
odpowiedzialności na spółki dominujące, 
aby uniknąć ryzyka pokusy nadużycia;

prawnych w celu eksternalizacji kosztów 
środowiskowych; przypomina o brakach w 
zarządzaniu w globalnych łańcuchach 
wartości; wzywa UE do dalszego 
dopilnowania, by spółki dominujące 
przyjmowały zrównoważone i 
odpowiedzialne podejście do współpracy z 
państwami trzecimi, zgodne z 
międzynarodowymi normami w zakresie 
praw człowieka i ochrony środowiska, i do 
zachęcania ich do takich działań, oraz do 
powstrzymania się od podejmowania 
strategii inwestycyjnych, które prowadzą 
bezpośrednio do moralnie 
niebezpiecznych wyników;

Or. en

Poprawka 50
Pierfrancesco Majorino, Udo Bullmann, Maria Noichl, Carlos Zorrinho

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zauważa, że przedsiębiorstwa mogą 
nadużywać swojej ograniczonej 
odpowiedzialności, by inwestować w 
niebezpieczne gałęzie przemysłu za 
pośrednictwem odrębnych podmiotów 
prawnych w celu eksternalizacji kosztów 
środowiskowych; przypomina o brakach w 
zarządzaniu w globalnych łańcuchach 
wartości; wzywa do rozszerzenia zakresu 
odpowiedzialności na spółki dominujące, 
aby uniknąć ryzyka pokusy nadużycia;

5. zauważa, że przedsiębiorstwa mogą 
nadużywać swojej ograniczonej 
odpowiedzialności, by inwestować w 
niebezpieczne gałęzie przemysłu za 
pośrednictwem odrębnych podmiotów 
prawnych w celu eksternalizacji kosztów 
środowiskowych; przypomina o brakach w 
zarządzaniu w globalnych łańcuchach 
wartości; wzywa do rozszerzenia zakresu 
odpowiedzialności na spółki dominujące w 
całym łańcuchu dostaw, aby uniknąć 
ryzyka pokusy nadużycia;

Or. en

Poprawka 51
Frances Fitzgerald

Projekt opinii
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Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zauważa, że przedsiębiorstwa mogą 
nadużywać swojej ograniczonej 
odpowiedzialności, by inwestować w 
niebezpieczne gałęzie przemysłu za 
pośrednictwem odrębnych podmiotów 
prawnych w celu eksternalizacji kosztów 
środowiskowych; przypomina o brakach w 
zarządzaniu w globalnych łańcuchach 
wartości; wzywa do rozszerzenia zakresu 
odpowiedzialności na spółki dominujące, 
aby uniknąć ryzyka pokusy nadużycia;

5. zauważa, że niektóre 
przedsiębiorstwa mogą dążyć do 
ustanowienia oddzielnych podmiotów 
prawnych, by inwestować w niebezpieczne 
gałęzie przemysłu w celu eksternalizacji 
kosztów środowiskowych , ograniczając 
tym samym ich ekspozycję prawną i 
narażenie public relations; wzywa 
Komisję do oceny, czy właściwe byłoby 
wprowadzenie odpowiedzialności spółki 
dominującej i odpowiedzialności 
łańcuchowej za szkody wyrządzone 
środowisku;

Or. en

Poprawka 52
Ryszard Czarnecki
w imieniu grupy ECR

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zauważa, że przedsiębiorstwa 
odgrywają ważną rolę w systemie 
dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za 
środowisko, jednak biorąc pod uwagę 
administracyjny charakter dyrektywy, 
kluczową rolę w podejmowaniu inicjatywy 
mają do odegrania organy administracji, 
podejmując szybką reakcję w przypadku 
wykrycia szkód w środowisku oraz 
odpowiednie działania, aby zapobiec 
szkodom w przyszłości;

Or. en

Poprawka 53
Caroline Roose, Michèle Rivasi
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w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa do opracowania 
obowiązkowych gwarancji wypłacalności 
w celu pokrycia zobowiązań 
przedsiębiorstw wynikających z dyrektywy 
w sprawie odpowiedzialności za 
środowisko w przypadku niewypłacalności 
oraz do poszukiwania optymalnego 
połączenia przyszłych przepisów UE 
dotyczących obowiązkowej należytej 
staranności środowiskowej z 
administracyjnymi, cywilnymi i karnymi 
systemami egzekwowania przepisów 
mającymi na celu przeciwdziałanie 
szkodom dla środowiska;

6. przypomina, że niewypłacalność 
poważnie podważa odstraszający 
charakter dyrektywy w sprawie 
odpowiedzialności za środowisko, mającej 
zapobiegać szkodom w środowisku; 
przypomina, że jak dotąd nie ma 
formalnego obowiązku przedstawiania 
gwarancji finansowych na mocy 
dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za 
środowisko; w związku z tym wzywa do 
opracowania obowiązkowych gwarancji 
wypłacalności w celu pokrycia zobowiązań 
przedsiębiorstw wynikających z dyrektywy 
w sprawie odpowiedzialności za 
środowisko w przypadku niewypłacalności 
oraz do poszukiwania optymalnego 
połączenia przyszłych przepisów UE 
dotyczących obowiązkowej należytej 
staranności środowiskowej z 
administracyjnymi, cywilnymi i karnymi 
systemami egzekwowania przepisów 
mającymi na celu przeciwdziałanie 
szkodom dla środowiska;

Or. en

Poprawka 54
Frances Fitzgerald

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa do opracowania 
obowiązkowych gwarancji wypłacalności 
w celu pokrycia zobowiązań 
przedsiębiorstw wynikających z dyrektywy 
w sprawie odpowiedzialności za 
środowisko w przypadku niewypłacalności 

6. wzywa do badania gwarancji 
wypłacalności w celu pokrycia zobowiązań 
przedsiębiorstw wynikających z dyrektywy 
w sprawie odpowiedzialności za 
środowisko w przypadku niewypłacalności 
oraz do poszukiwania optymalnego 
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oraz do poszukiwania optymalnego 
połączenia przyszłych przepisów UE 
dotyczących obowiązkowej należytej 
staranności środowiskowej z 
administracyjnymi, cywilnymi i karnymi 
systemami egzekwowania przepisów 
mającymi na celu przeciwdziałanie 
szkodom dla środowiska;

połączenia przyszłych przepisów UE 
dotyczących obowiązkowej należytej 
staranności środowiskowej z 
administracyjnymi, cywilnymi i karnymi 
systemami egzekwowania przepisów 
mającymi na celu przeciwdziałanie 
szkodom dla środowiska, w tym środkami 
administracyjnymi, karami finansowymi, 
a w niektórych przypadkach 
postępowaniem karnym jako 
potencjalnymi środkami zaradczymi;

Or. en

Poprawka 55
Antoni Comín i Oliveres

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa do opracowania 
obowiązkowych gwarancji wypłacalności 
w celu pokrycia zobowiązań 
przedsiębiorstw wynikających z dyrektywy 
w sprawie odpowiedzialności za 
środowisko w przypadku niewypłacalności 
oraz do poszukiwania optymalnego 
połączenia przyszłych przepisów UE 
dotyczących obowiązkowej należytej 
staranności środowiskowej z 
administracyjnymi, cywilnymi i karnymi 
systemami egzekwowania przepisów 
mającymi na celu przeciwdziałanie 
szkodom dla środowiska;

6. wzywa do opracowania 
zharmonizowanych ram obowiązkowych 
gwarancji wypłacalności w celu pokrycia 
zobowiązań przedsiębiorstw wynikających 
z dyrektywy w sprawie odpowiedzialności 
za środowisko w przypadku 
niewypłacalności, aby zapewnić 
wzmocnienie prewencyjnej funkcji 
dyrektywy, oraz do poszukiwania 
optymalnego połączenia przyszłych 
przepisów UE dotyczących obowiązkowej 
należytej staranności środowiskowej z 
administracyjnymi, cywilnymi i karnymi 
systemami egzekwowania przepisów 
mającymi na celu przeciwdziałanie 
szkodom dla środowiska;

Or. es

Poprawka 56
Jan-Christoph Oetjen

Projekt opinii
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Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa do opracowania 
obowiązkowych gwarancji wypłacalności 
w celu pokrycia zobowiązań 
przedsiębiorstw wynikających z dyrektywy 
w sprawie odpowiedzialności za 
środowisko w przypadku niewypłacalności 
oraz do poszukiwania optymalnego 
połączenia przyszłych przepisów UE 
dotyczących obowiązkowej należytej 
staranności środowiskowej z 
administracyjnymi, cywilnymi i karnymi 
systemami egzekwowania przepisów 
mającymi na celu przeciwdziałanie 
szkodom dla środowiska;

6. zachęca do opracowania 
optymalnego połączenia przyszłych 
przepisów UE dotyczących obowiązkowej 
należytej staranności środowiskowej z 
administracyjnym i cywilnym 
egzekwowaniem prawa karnego mającym 
na celu przeciwdziałanie szkodom dla 
środowiska;

Or. en

Poprawka 57
Pierfrancesco Majorino, Udo Bullmann, Maria Noichl, Carlos Zorrinho

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa do ustanowienia lub 
poprawy mechanizmów ochrony i 
szczególnych środków prawnych 
określających obrońców środowiska, 
uznających ich pracę i gwarantujących 
ich ochronę; uważa, że kwestią zasadniczą 
jest określenie ram regulacyjnych, które 
zapewnią wczesne i stałe zaangażowanie 
społeczności lokalnych oraz dostępne 
kanały zgłaszania ryzyka 
środowiskowego;

Or. en

Poprawka 58
Caroline Roose, Michèle Rivasi
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w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. przypomina, że głównym 
problemem związanym z naruszaniem 
przepisów dotyczących ochrony 
środowiska jest małe prawdopodobieństwo 
wykrycia; w związku z tym wzywa do 
wprowadzenia odszkodowań karnych z 
tytułu odpowiedzialności za środowisko na 
mocy dyrektywy w sprawie 
odpowiedzialności za środowisko; uważa, 
że aby skutecznie zwalczać przestępczość 
korporacyjną, odpowiedzialność 
przedsiębiorstw powinna być połączona z 
odpowiedzialnością indywidualną;

Or. en

Poprawka 59
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. przypomina, że system 
odpowiedzialności przedsiębiorstw za 
naruszanie praw człowieka jest obecnie 
negocjowany w ONZ w ramach otwartej 
międzyrządowej grupy roboczej Rady 
Praw Człowieka ONZ ds. korporacji 
transnarodowych i innych przedsiębiorstw 
zajmujących się prawami człowieka; 
wyraża jednak ubolewanie, że Komisja nie 
otrzymała od Rady mandatu do 
prowadzenia w imieniu UE negocjacji w 
sprawie jej udziału w tej grupie roboczej; 
ponownie wzywa UE i jej państwa 
członkowskie do aktywnego i 
konstruktywnego zaangażowania się w ten 
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proces w celu przyjęcia wiążącego i 
wykonalnego traktatu ONZ dotyczącego 
biznesu i praw człowieka;

Or. en

Poprawka 60
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla potrzebę poprawy 
dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla 
ofiar szkód wyrządzonych środowisku 
naturalnemu, tj. poprzez powództwa 
zbiorowe i mechanizmy dochodzenia 
roszczeń, przede wszystkim na mocy 
wiążącego i egzekwowalnego traktatu 
ONZ w sprawie przedsiębiorstw i praw 
człowieka; wzywa Unię i jej państwa 
członkowskie do dążenia do utworzenia 
niezależnego międzynarodowego organu w 
dziedzinie odpowiedzialności za 
środowisko.

7. podkreśla potrzebę poprawy 
dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla 
ofiar szkód wyrządzonych środowisku 
naturalnemu, tj. poprzez powództwa 
zbiorowe i mechanizmy dochodzenia 
roszczeń, przede wszystkim na mocy 
wiążącego i egzekwowalnego traktatu 
ONZ w sprawie przedsiębiorstw i praw 
człowieka; podkreśla kluczową rolę 
organizacji pozarządowych działających 
na rzecz ochrony środowiska w 
podnoszeniu świadomości i podejmowaniu 
działań prawnych; w związku z tym 
podkreśla potrzebę poprawy dostępu 
organizacji pozarządowych do wymiaru 
sprawiedliwości, w szczególności w 
przypadku rozległego zanieczyszczenia, w 
tym poprzez usunięcie barier finansowych 
w sporach sądowych, by możliwe było 
wszczynanie postępowań sądowych na 
mocy dyrektywy w sprawie 
odpowiedzialności za środowisko; ogólnie 
rzecz ujmując, wyraża ubolewanie, że 
większość najważniejszych wielostronnych 
umów środowiskowych zawartych między 
państwami nie zawiera postanowień 
dotyczących międzynarodowej 
odpowiedzialności za środowisko; w 
związku z tym wzywa Unię i jej państwa 
członkowskie do dążenia do utworzenia 
niezależnego międzynarodowego organu w 
dziedzinie odpowiedzialności za 
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środowisko;

Or. en

Poprawka 61
Antoni Comín i Oliveres

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla potrzebę poprawy 
dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla 
ofiar szkód wyrządzonych środowisku 
naturalnemu, tj. poprzez powództwa 
zbiorowe i mechanizmy dochodzenia 
roszczeń, przede wszystkim na mocy 
wiążącego i egzekwowalnego traktatu 
ONZ w sprawie przedsiębiorstw i praw 
człowieka; wzywa Unię i jej państwa 
członkowskie do dążenia do utworzenia 
niezależnego międzynarodowego organu w 
dziedzinie odpowiedzialności za 
środowisko.

7. podkreśla potrzebę poprawy 
dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla 
ofiar szkód wyrządzonych środowisku 
naturalnemu, tj. poprzez powództwa 
zbiorowe i mechanizmy dochodzenia 
roszczeń, przede wszystkim na mocy 
wiążącego i egzekwowalnego traktatu 
ONZ w sprawie przedsiębiorstw i praw 
człowieka; przypomina o wzorcowej roli, 
jaką ma odegrać w tym względzie przyszła 
dyrektywa w sprawie obowiązkowej 
należytej staranności w odniesieniu do 
ustanowienia mechanizmów 
gwarantujących ofiarom szkód 
wyrządzonych środowisku naturalnemu w 
państwach trzecich skuteczny dostęp do 
ochrony sądowej w państwach 
członkowskich, jeżeli szkodliwe działania 
nastąpiły wskutek działalności 
przedsiębiorstw mających siedzibę w 
państwie członkowskim UE lub osób 
prawnych podlegających kontroli tych 
przedsiębiorstw; wzywa Unię i jej państwa 
członkowskie do dążenia do utworzenia 
niezależnego międzynarodowego organu w 
dziedzinie odpowiedzialności za 
środowisko.

Or. es

Poprawka 62
Frances Fitzgerald
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Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla potrzebę poprawy 
dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla 
ofiar szkód wyrządzonych środowisku 
naturalnemu, tj. poprzez powództwa 
zbiorowe i mechanizmy dochodzenia 
roszczeń, przede wszystkim na mocy 
wiążącego i egzekwowalnego traktatu 
ONZ w sprawie przedsiębiorstw i praw 
człowieka; wzywa Unię i jej państwa 
członkowskie do dążenia do utworzenia 
niezależnego międzynarodowego organu 
w dziedzinie odpowiedzialności za 
środowisko.

7. podkreśla potrzebę poprawy 
dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla 
ofiar szkód wyrządzonych środowisku 
naturalnemu, tj. poprzez powództwa 
zbiorowe i mechanizmy dochodzenia 
roszczeń, przede wszystkim na mocy 
wiążącego i egzekwowalnego traktatu 
ONZ w sprawie przedsiębiorstw i praw 
człowieka.

Or. en

Poprawka 63
María Soraya Rodríguez Ramos, Catherine Chabaud, Charles Goerens, Jan-Christoph 
Oetjen

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla potrzebę poprawy 
dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla 
ofiar szkód wyrządzonych środowisku 
naturalnemu, tj. poprzez powództwa 
zbiorowe i mechanizmy dochodzenia 
roszczeń, przede wszystkim na mocy 
wiążącego i egzekwowalnego traktatu 
ONZ w sprawie przedsiębiorstw i praw 
człowieka; wzywa Unię i jej państwa 
członkowskie do dążenia do utworzenia 
niezależnego międzynarodowego organu w 
dziedzinie odpowiedzialności za 
środowisko.

7. podkreśla potrzebę poprawy 
dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla 
ofiar szkód wyrządzonych środowisku 
naturalnemu, tj. poprzez powództwa 
zbiorowe i mechanizmy dochodzenia 
roszczeń, zgodnie z wytycznymi ONZ w 
sprawie biznesu i praw człowieka w tym na 
mocy wiążącego i egzekwowalnego 
traktatu ONZ w sprawie przedsiębiorstw i 
praw człowieka; wzywa Unię i jej państwa 
członkowskie do dążenia do utworzenia 
niezależnego międzynarodowego organu w 
dziedzinie odpowiedzialności za 
środowisko;

Or. en
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Poprawka 64
Manon Aubry

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla potrzebę poprawy 
dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla 
ofiar szkód wyrządzonych środowisku 
naturalnemu, tj. poprzez powództwa 
zbiorowe i mechanizmy dochodzenia 
roszczeń, przede wszystkim na mocy 
wiążącego i egzekwowalnego traktatu 
ONZ w sprawie przedsiębiorstw i praw 
człowieka; wzywa Unię i jej państwa 
członkowskie do dążenia do utworzenia 
niezależnego międzynarodowego organu w 
dziedzinie odpowiedzialności za 
środowisko.

7. podkreśla potrzebę poprawy 
dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla 
ofiar szkód wyrządzonych środowisku 
naturalnemu, tj. poprzez powództwa 
zbiorowe, powództwa przedstawicielskie i 
mechanizmy dochodzenia roszczeń, w tym 
poprzez wiążący i egzekwowalny traktat 
ONZ w sprawie przedsiębiorstw i praw 
człowieka; wzywa Unię i jej państwa 
członkowskie do dążenia do utworzenia 
niezależnego międzynarodowego organu w 
dziedzinie odpowiedzialności za 
środowisko.

Or. en

Poprawka 65
Ryszard Czarnecki
w imieniu grupy ECR

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla potrzebę poprawy 
dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla 
ofiar szkód wyrządzonych środowisku 
naturalnemu, tj. poprzez powództwa 
zbiorowe i mechanizmy dochodzenia 
roszczeń, przede wszystkim na mocy 
wiążącego i egzekwowalnego traktatu 
ONZ w sprawie przedsiębiorstw i praw 
człowieka; wzywa Unię i jej państwa 
członkowskie do dążenia do utworzenia 
niezależnego międzynarodowego organu w 
dziedzinie odpowiedzialności za 

7. podkreśla potrzebę poprawy 
dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla 
ofiar szkód wyrządzonych środowisku 
naturalnemu, tj. poprzez powództwa 
zbiorowe i mechanizmy dochodzenia 
roszczeń, przede wszystkim na mocy 
egzekwowalnego traktatu ONZ w sprawie 
przedsiębiorstw i praw człowieka; wzywa 
Unię i jej państwa członkowskie do 
dążenia do utworzenia niezależnego 
międzynarodowego organu w dziedzinie 
odpowiedzialności za środowisko.
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środowisko.

Or. en

Poprawka 66
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla zasadniczą rolę 
obrońców środowiska i organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego w krajach 
rozwijających się w zapobieganiu 
działaniom niszczącym środowisko i ich 
zwalczaniu; przypomina, że podmioty te 
mogą być narażone na wiele rodzajów 
przemocy fizycznej i psychicznej mającej 
na celu powstrzymanie ich działań; wzywa 
Komisję do wzmocnienia ram 
gwarantujących ich ochronę, w 
szczególności poprzez instrumenty 
dotyczące pomocy finansowej na rzecz 
rozwoju, w celu zagwarantowania ich 
praw i podkreślenia ich walki o ochronę i 
odbudowę środowiska;

Or. fr

Poprawka 67
Jan-Christoph Oetjen, María Soraya Rodríguez Ramos

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla potrzebę dobrego 
zarządzania w celu utrzymania i 
egzekwowania obowiązujących przepisów 
dotyczących odpowiedzialności 
przedsiębiorstw za szkody w środowisku; 
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apeluje o większe wsparcie władz 
lokalnych i rządów krajów rozwijających 
się w harmonizowaniu krajowych 
przepisów i polityk z międzynarodowymi 
normami ochrony środowiska w celu 
wzmocnienia egzekwowania na szczeblu 
krajowym przepisów dotyczących należytej 
staranności i odpowiedzialności 
przedsiębiorstw w państwach trzecich; 
wzywa do walki z korupcją i pociągania 
do odpowiedzialności rządów, które 
wykorzystują środki na rozwój lub 
inwestycje, aby tolerować szkody w 
środowisku wyrządzane przez 
przedsiębiorstwa państwowe i prywatne 
lub wyrażać dla takich szkód aprobatę;

Or. en

Poprawka 68
Caroline Roose, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla, że prawo 
międzynarodowe ewoluowało i obejmuje 
nowe koncepcje, takie jak „wspólne 
dziedzictwo ludzkości”, „zrównoważony 
rozwój”, „przyszłe pokolenia”; podkreśla 
jednak, że nie istnieje stały 
międzynarodowy mechanizm 
monitorowania szkód w środowisku / 
zniszczeń środowiska i zajmowania się 
tym problemem, które to szkody i 
zniszczenia w znaczący i trwały sposób 
zmieniają globalne dobra wspólne lub 
usługi ekosystemowe; w tym celu wzywa 
UE i jej państwa członkowskie do 
wsparcia zmiany paradygmatu w 
kierunku włączenia ekobójstwa i prawa 
przyszłych pokoleń do międzynarodowego 
prawa ochrony środowiska;
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Or. en

Poprawka 69
Manon Aubry

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla, że dyrektywa w sprawie 
odpowiedzialności za środowisko zawiera 
zamkniętą listę działań, które oprócz 
szkód dla różnorodności biologicznej 
mogą pociągać za sobą odpowiedzialność 
przedsiębiorstw za szkody w środowisku; 
podkreśla, że takie podejście poważnie 
ogranicza stosowanie zasady 
„zanieczyszczający płaci”; wzywa do 
zapewnienia odpowiedzialności wszystkich 
przedsiębiorstw i za wszelkie szkody w 
środowisku niezależnie od wykonywanej 
działalności, w szczególności gdy szkoda 
powstała z winy przedsiębiorstwa lub w 
wyniku poważnego zaniedbania;

Or. en

Poprawka 70
María Soraya Rodríguez Ramos, Catherine Chabaud, Charles Goerens, Jan-Christoph 
Oetjen

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. przypomina, że należy 
odpowiednio wdrożyć i egzekwować 
odpowiedzialność za środowisko, aby 
lepiej chronić zasoby różnorodności 
biologicznej i dopilnować, aby wszelkie 
niezgodne z prawem przekształcenia 
siedlisk zostały cofnięte, a koszty ich 
odbudowy ponosił odpowiedzialny 



AM\1216778PL.docx 43/46 PE660.080v01-00

PL

podmiot;

Or. en

Poprawka 71
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. przypomina, że Ocean jest jeden i 
że ze względu na usługi, jakie świadczy na 
rzecz całej ludzkości, jest dobrem 
wspólnym; przypomina, że część 12 
Konwencji Narodów Zjednoczonych o 
prawie morza przyznaje państwom 
suwerenne prawa w zakresie ich 
wyłącznych stref ekonomicznych i 
wolności żeglugi poza obszarami 
jurysdykcji; przypomina jednak, że nie 
zwalnia to państw, a w konsekwencji 
podmiotów krajowych, w tym 
przedsiębiorstw działających na morzu, z 
odpowiedzialności za ochronę 
ekosystemów morskich i przybrzeżnych; 
podkreśla w tym względzie znaczenie 
zapewnienia odpowiedzialności 
przedsiębiorstw za środowisko w 
odniesieniu do zagrożeń związanych z 
eksploatacją zasobów morskich i 
transportem morskim na wodach krajów 
rozwijających się;

Or. fr

Poprawka 72
Manon Aubry

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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7b. podkreśla rolę organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego i osób 
fizycznych w ochronie środowiska; 
zauważa, że dyrektywa w sprawie 
odpowiedzialności za środowisko nie 
zezwala organizacjom społeczeństwa 
obywatelskiego ani osobom fizycznym na 
wnoszenie roszczeń przeciwko 
przedsiębiorstwom w związku z 
domniemanym naruszeniem dyrektywy; 
wzywa do zapewnienia zainteresowanym 
osobom fizycznym i prawnym prawa do 
wnoszenia roszczeń przeciwko 
przedsiębiorstwom na podstawie 
dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za 
środowisko; ponadto wzywa do ułatwienia 
organizacjom pozarządowym wnoszenia 
powództw przedstawicielskich przeciwko 
naruszeniom norm środowiskowych przez 
przedsiębiorstwa;

Or. en

Poprawka 73
Jan-Christoph Oetjen, María Soraya Rodríguez Ramos

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. podkreśla potrzebę wzmocnienia 
społeczeństwa obywatelskiego i 
podmiotów lokalnych w państwach 
trzecich i krajach rozwijających się, aby 
pociągnąć organy rządowe do 
odpowiedzialności za tolerowane lub 
aprobowane przez państwo szkody w 
środowisku wyrządzone przez 
przedsiębiorstwa prywatne i państwowe;

Or. en

Poprawka 74
María Soraya Rodríguez Ramos, Catherine Chabaud, Charles Goerens
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Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. wzywa do ustanowienia jasnych 
zasad odpowiedzialności importerów, 
przetwórców i sprzedawców detalicznych 
w celu zapewnienia pełnej legalności i 
przejrzystości łańcucha dostaw wszystkich 
towarów rolnych, aby zapobiec niszczeniu 
siedlisk przyrodniczych w UE i poza nią;

Or. en

Poprawka 75
Manon Aubry

Projekt opinii
Ustęp 7 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7c. zauważa, że definicja szkód w 
środowisku zawarta w dyrektywie w 
sprawie odpowiedzialności za środowisko 
utrudnia skuteczną ochronę środowiska, 
sztucznie rozdzielając szkody wyrządzone 
gatunkom chronionym i w siedliskach 
przyrodniczych, szkody wyrządzone w 
wodach i szkody dotyczące gleby; wzywa 
do zmiany definicji szkód w środowisku w 
celu przyjęcia bardziej całościowego 
podejścia;

Or. en

Poprawka 76
María Soraya Rodríguez Ramos, Catherine Chabaud, Charles Goerens, Jan-Christoph 
Oetjen

Projekt opinii
Ustęp 7 c (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

7c. popiera prawidłowe wdrożenie 
dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za 
środowisko, zachęcając państwa 
członkowskie do rejestrowania danych 
dotyczących incydentów związanych z 
dyrektywą w sprawie odpowiedzialności za 
środowisko i publikowania rejestrów 
dotyczących dyrektywy w sprawie 
odpowiedzialności za środowisko oraz 
gromadzenia niezbędnych danych, które 
mogą udokumentować, że stosowanie 
dyrektywy w ich kraju jest skuteczne i 
wydajne;

Or. en

Poprawka 77
Manon Aubry

Projekt opinii
Ustęp 7 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7d. zauważa, że próg „znaczenia" 
wymagany, aby szkoda wchodziła w 
zakres stosowania dyrektywy, okazał się w 
praktyce zbyt wysoki, aby zapewnić 
wystarczającą ochronę środowiska; wzywa 
do usunięcia tego progu lub jego 
wyjaśnienia w celu usunięcia barier w 
ochronie środowiska;

Or. en


