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Poprawka 1
Marie Toussaint, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Umocowanie 1 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając art. 37 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej,

Or. en

Poprawka 2
Marie Toussaint, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Umocowanie 1 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając projekt Światowego 
paktu na rzecz środowiska, omawiany 
obecnie na szczeblu ONZ,

Or. en

Poprawka 3
Marie Toussaint, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Umocowanie 10 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając notę fińskiej 
prezydencji Rady w sprawie ósmej rundy 
wzajemnych ocen dotyczących przestępstw 
przeciwko środowisku (listopad 2019 r.)1a,
_________________
1a  
https://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-14065-2019-INIT/pl/pdf
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Or. en

Poprawka 4
Marie Toussaint, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Umocowanie 10 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając opracowanie 
Europejskiego Biura Ochrony Środowiska 
pt. „Crime and Punishment” [Zbrodnia i 
kara] (marzec 2020 r.)2a,
_________________
2a https://eeb.org/library/crime-and-
punishment/

Or. en

Poprawka 5
Marie Toussaint, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Umocowanie 10 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając „Ocenę dyrektywy o 
przestępstwach przeciwko środowisku” 
przygotowaną przez Europejski Komitet 
Ekonomiczno-Społeczny (grudzień 
2019 r.)3a,
_________________
3a https://www.eesc.europa.eu/en/our-
work/opinions-information-
reports/information-reports/evaluation-
environmental-crime-directive

Or. en

Poprawka 6
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Marie Toussaint, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Umocowanie 10 d (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając opracowaną przez 
Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego 
notatkę informacyjną pt. „Update 
environmental liability of companies. 
Some thoughts on selected possible 
amendments of the ELD” [Aktualizacja 
dotycząca odpowiedzialności 
przedsiębiorstw za szkody w środowisku. 
Przemyślenia dotyczące wybranych 
możliwych zmian w dyrektywie ELD] 
(październik 2020 r.)4a,
_________________
4a 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/IDAN/2020/659924/IPOL_IDA(20
20)659924_EN.pdf

Or. en

Poprawka 7
Marie Toussaint, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Umocowanie 10 e (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając dokument roboczy 
służb Komisji dotyczący oceny dyrektywy 
w sprawie przestępstw przeciwko 
środowisku (październik 2020 r.)5a,
_________________
5a https://eur-
lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:4
33ac4c4-1938-11eb-b57e-
01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=
PDF
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Or. en

Poprawka 8
Marie Toussaint, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Umocowanie 10 f (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wspólne 
sprawozdanie francuskich Ministerstw 
Sprawiedliwości oraz Transformacji 
Ekologicznej pt. „Une justice pour 
l’environnement – Mission d’évaluation 
des relations entre justice et 
environnement” [Sprawiedliwość dla 
środowiska – Ocena relacji między 
sprawiedliwością i środowiskiem] 
(październik 2019 r.)6a,
_________________
6a 
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/rapport
_justice_pour_environnement.pdf

Or. en

Poprawka 9
Marie Toussaint, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Umocowanie 10 g (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając konkluzje i 
zalecenia z działań UE w dziedzinie 
zwalczania przestępstw przeciwko 
środowisku (EFFACE) (marzec 
2016 r.)7a,
_________________
7a  
https://efface.eu/sites/default/files/publicat
ions/EFFACE_Conclusions_recommenda
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tions.pdf

Or. en

Poprawka 10
Marie Toussaint, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Umocowanie 10 h (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając przegląd polityki 
europejskiej nr 17 pt. „Pros and cons of 
harmonising criminal sanctions on 
environmental crime” [Zalety i wady 
harmonizacji sankcji karnych z tytułu 
przestępstw przeciwko środowisku] 
(marzec 2016 r.)8a,
_________________
8a  
https://efface.eu/sites/default/files/publicat
ions/EFFACE%20Policy%20Brief%2017.
pdf

Or. en

Poprawka 11
Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Motyw -A (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-A. mając na uwadze, że zgodnie z art. 
191 ust. 1 TFUE polityka Unii w 
dziedzinie środowiska musi przyczyniać 
się do osiągania takich celów, jak ochrona 
zdrowia obywateli, ochrona i poprawa 
jakości środowiska, propagowanie 
ostrożnego i racjonalnego 
wykorzystywania zasobów naturalnych, 
propagowanie na płaszczyźnie 



PE663.019v01-00 8/105 AM\1221088PL.docx

PL

międzynarodowej środków zmierzających 
do rozwiązywania regionalnych lub 
światowych problemów w dziedzinie 
środowiska;

Or. en

Poprawka 12
Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Motyw -A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-Aa. mając na uwadze, że według art. 
37 Karty praw podstawowych wysoki 
poziom ochrony środowiska oraz poprawa 
jakości środowiska muszą być włączane 
do strategii politycznych Unii oraz 
gwarantowane zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 13
Marie Toussaint, Manon Aubry, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że 
skoordynowana strategia UE w dziedzinie 
środowiska zachęca do współpracy i 
zapewnia spójność polityk UE;

A. mając na uwadze, że 
skoordynowana strategia UE w dziedzinie 
środowiska zachęca do współpracy i 
zapewnia spójność polityk UE; mając na 
uwadze, że Europejski Zielony Ład 
wyznacza ambitne cele osiągnięcia 
zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń, 
które to cele mają zostać zrealizowane za 
pośrednictwem przekrojowej strategii 
ochrony zdrowia obywateli przed 
degradacją i zanieczyszczeniem 
środowiska, a jednocześnie jest 
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wezwaniem do sprawiedliwych przemian, 
które nie pozostawią nikogo bez pomocy;

Or. en

Poprawka 14
Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że 
skoordynowana strategia UE w dziedzinie 
środowiska zachęca do współpracy i 
zapewnia spójność polityk UE;

A. mając na uwadze, że 
skoordynowana strategia UE w dziedzinie 
środowiska musi zachęcać do współpracy i 
zapewnia spójność polityk UE;

Or. en

Poprawka 15
Marie Toussaint, Manon Aubry, Lara Wolters, Heidi Hautala, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że 
odpowiedzialność za szkody w środowisku 
ma zasadnicze znaczenie dla sprawienia, 
aby europejskie przedsiębiorstwa stały się 
bardziej zrównoważone w wymiarze 
długoterminowym; mając na uwadze, że 
osiągnięcie tego celu jest ściśle powiązane 
z opracowaniem odpowiednich przepisów 
dotyczących należytej staranności i 
rozliczalności społecznej korporacji oraz 
zrównoważonego ładu korporacyjnego;

Or. en

Poprawka 16
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Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa.  mając na uwadze, że 
odpowiedzialne prowadzenie działalności 
gospodarczej wiąże się z należytym 
uwzględnianiem przez przedsiębiorstwa 
ochrony środowiska;

Or. en

Poprawka 17
Marie Toussaint, Manon Aubry, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że szkody 
wyrządzone środowisku naturalnemu, 
chemikalia i zmiana klimatu powodują 
znaczne zagrożenia dla zdrowia ludzkiego 
wynikające z zanieczyszczenia powietrza, 
gleby i wody; mając na uwadze, że jak 
wykazują dane z monitoringu środowiska 
znaczna część ludności miejskiej Unii jest 
nadal narażona na hałas i 
zanieczyszczenie powietrza na poziomie 
przekraczającym wytyczne WHO;

Or. en

Poprawka 18
Marie Toussaint, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka
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B. mając na uwadze, że dyrektywa 
ELD współistnieje z innymi instrumentami 
i przepisami dotyczącymi 
odpowiedzialności, zarówno na szczeblu 
UE, jak i na szczeblu państw 
członkowskich; mając na uwadze, że 
incydenty, które powodują powstanie 
zobowiązań wynikających z dyrektywy 
ELD, mogą jednocześnie pociągnąć za 
sobą postępowanie karne, cywilne lub 
administracyjne;

B. mając na uwadze, że dyrektywa 
ELD współistnieje z innymi instrumentami 
i przepisami dotyczącymi 
odpowiedzialności, zarówno na szczeblu 
UE, jak i na szczeblu państw 
członkowskich; mając na uwadze, że 
incydenty, które powodują powstanie 
zobowiązań wynikających z dyrektywy 
ELD, mogą jednocześnie pociągnąć za 
sobą postępowanie karne, cywilne lub 
administracyjne; mając na uwadze, że 
sama dyrektywa ELD pozostawia miejsce 
na harmonizację zasad dotyczących 
szerokiej grupy osób odpowiedzialnych, co 
jest ostatecznie sprzeczne z pełnym 
stosowaniem systemu odpowiedzialności 
na zasadzie ryzyka zgodnie z zasadą 
„zanieczyszczający płaci”, na mocy art. 
191 TFUE;

Or. en

Poprawka 19
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że dyrektywa 
ELD współistnieje z innymi instrumentami 
i przepisami dotyczącymi 
odpowiedzialności, zarówno na szczeblu 
UE, jak i na szczeblu państw 
członkowskich; mając na uwadze, że 
incydenty, które powodują powstanie 
zobowiązań wynikających z dyrektywy 
ELD, mogą jednocześnie pociągnąć za 
sobą postępowanie karne, cywilne lub 
administracyjne;

B. mając na uwadze, że dyrektywa 
ELD współistnieje z innymi instrumentami 
i przepisami dotyczącymi 
odpowiedzialności, zarówno na szczeblu 
UE, jak i na szczeblu państw 
członkowskich; mając na uwadze, że 
incydenty, które powodują powstanie 
zobowiązań wynikających z dyrektywy 
ELD, mogą jednocześnie pociągnąć za 
sobą postępowanie karne, cywilne lub 
administracyjne, co skutkuje brakiem 
pewności prawa i poczucia bezpieczeństwa 
zarówno dla zainteresowanych 
przedsiębiorstw, jak i potencjalnych ofiar;

Or. ro
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Poprawka 20
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba.  mając na uwadze, że, jak wynika 
ze sprawozdania Komisji z 2016 r. 
dotyczącego odpowiedzialności za 
środowisko, niezależnie od korzyści 
zapewnianych przez dyrektywę ELD pod 
względem poprawy spójności prawa na 
szczeblu UE, nadal mamy do czynienia z 
fragmentacją regulacyjną w tym obszarze 
oraz brakiem jednolitości pod względem 
prawnym i praktycznym; 1a

Or. ro

Poprawka 21
Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że obecne 
definicje „szkód wyrządzonych 
środowisku naturalnemu” i „podmiotu 
gospodarczego” stosowane zgodnie z 
dyrektywą ELD były przedmiotem różnych 
analiz, w których zwrócono uwagę na 
trudności z ich interpretacją; mając na 
uwadze, że koncepcja „progu istotności” 
jest niejasna i trudna do wdrożenia;

Or. en

Poprawka 22
Marie Toussaint, Manon Aubry, Franco Roberti
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Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że przepisy 
dotyczące odpowiedzialności ex post 
uzupełniają uregulowania dotyczące 
bezpieczeństwa ex ante oraz instrument 
rynkowy (np. podatki ekologiczne) mający 
na celu ograniczenie szkód wyrządzanych 
środowisku naturalnemu, aby osiągnąć 
cele w dziedzinie zapobiegania i 
odszkodowań;

Or. en

Poprawka 23
Marie Toussaint, Manon Aubry, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Motyw B b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bb. mając na uwadze, że obecne 
zasady odpowiedzialności za szkody w 
środowisku, które to zasady nie obejmują 
zanieczyszczenia rozproszonego 
pochodzącego z przedsiębiorstw 
prowadzących działalność skutkującą 
produkcją, użyciem lub uwalnianiem 
niebezpiecznych chemikaliów, 
nanocząstek plastiku, pestycydów, CO2 
oraz emisjami innych gazów 
cieplarnianych, nie są adekwatne do 
celów pełnego zagwarantowania 
wysokiego poziomu ochrony środowiska;

Or. en

Poprawka 24
Marie Toussaint, Manon Aubry, Lara Wolters, Heidi Hautala, Franco Roberti
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Projekt rezolucji
Motyw B c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

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

Or. en

Poprawka 25
Franco Roberti, Marie Toussaint, Manon Aubry, Lara Wolters, Sabrina Pignedoli, 
Laura Ferrara

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że dyrektywa 
ELD uzupełnia główne elementy 
prawodawstwa UE w dziedzinie ochrony 
środowiska, z którymi jest bezpośrednio 
lub pośrednio powiązana, w szczególności 
dyrektywę siedliskową9, dyrektywę 
ptasią10, ramową dyrektywę wodną11, 
dyrektywę ramową w sprawie strategii 
morskiej12 i dyrektywę w sprawie 
bezpieczeństwa działalności na obszarach 
morskich13;

C. mając na uwadze, że dyrektywa 
ELD spowodowała ustalenie „ram 
odpowiedzialności za środowisko w 
oparciu o zasadę »zanieczyszczający 
płaci« w celu zapobiegania i zaradzenia 
szkodom wyrządzonym środowisku 
naturalnemu”; mając na uwadze, że 
dyrektywa ELD uzupełnia główne 
elementy prawodawstwa UE w dziedzinie 
ochrony środowiska, z którymi jest 
bezpośrednio lub pośrednio powiązana, w 
szczególności dyrektywę siedliskową9, 
dyrektywę ptasią10, ramową dyrektywę 
wodną11, dyrektywę ramową w sprawie 
strategii morskiej12 i dyrektywę w sprawie 
bezpieczeństwa działalności na obszarach 
morskich13;

_________________ _________________
10 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 

10 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 
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2009 r. w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa, Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7.

2009 r. w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa, Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7.

11 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2000 r. ustanawiająca 
ramy wspólnotowego działania 
w dziedzinie polityki wodnej, Dz.U. L 327 
z 22.12.2000, s. 1.

11 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2000 r. ustanawiająca 
ramy wspólnotowego działania 
w dziedzinie polityki wodnej, Dz.U. L 327 
z 22.12.2000, s. 1.

12 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 
2008 r. ustanawiająca ramy działań 
Wspólnoty w dziedzinie polityki 
środowiska morskiego, Dz.U. L 164 
z 25.6.2008, s. 19.

12 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 
2008 r. ustanawiająca ramy działań 
Wspólnoty w dziedzinie polityki 
środowiska morskiego, Dz.U. L 164 
z 25.6.2008, s. 19.

13 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2013/30/UE z dnia 12 czerwca 
2013 r. w sprawie bezpieczeństwa 
działalności związanej ze złożami ropy 
naftowej i gazu ziemnego na obszarach 
morskich, Dz.U. L 178 z 28.6.2013, s. 66.

13 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2013/30/UE z dnia 12 czerwca 
2013 r. w sprawie bezpieczeństwa 
działalności związanej ze złożami ropy 
naftowej i gazu ziemnego na obszarach 
morskich, Dz.U. L 178 z 28.6.2013, s. 66.

9 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 
21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, 
Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.

9 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 
21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, 
Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.

Or. en

Poprawka 26
Marie Toussaint, Manon Aubry, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że dyrektywa 
ELD uzupełnia główne elementy 
prawodawstwa UE w dziedzinie ochrony 
środowiska, z którymi jest bezpośrednio 
lub pośrednio powiązana, w szczególności 
dyrektywę siedliskową9, dyrektywę 
ptasią10, ramową dyrektywę wodną11, 
dyrektywę ramową w sprawie strategii 
morskiej12 i dyrektywę w sprawie 
bezpieczeństwa działalności na obszarach 

C. mając na uwadze, że dyrektywa 
ELD, która ustanowiła ramy 
odpowiedzialności za środowisko w 
oparciu o zasadę „zanieczyszczający 
płaci” w celu zapobiegania i zaradzania 
szkodom wyrządzonym środowisku 
naturalnemu, uzupełnia główne elementy 
prawodawstwa UE w dziedzinie ochrony 
środowiska, z którymi jest bezpośrednio 
lub pośrednio powiązana, w szczególności 
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morskich13; dyrektywę siedliskową9, dyrektywę 
ptasią10, ramową dyrektywę wodną11, 
dyrektywę ramową w sprawie strategii 
morskiej12 i dyrektywę w sprawie 
bezpieczeństwa działalności na obszarach 
morskich13;

_________________ _________________
9 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 
21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, 
Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.

9 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 
21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, 
Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.

10 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 
2009 r. w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa, Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7.

10 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 
2009 r. w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa, Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7.

11 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2000 r. ustanawiająca 
ramy wspólnotowego działania 
w dziedzinie polityki wodnej, Dz.U. L 327 
z 22.12.2000, s. 1.

11 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2000 r. ustanawiająca 
ramy wspólnotowego działania 
w dziedzinie polityki wodnej, Dz.U. L 327 
z 22.12.2000, s. 1.

12 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 
2008 r. ustanawiająca ramy działań 
Wspólnoty w dziedzinie polityki 
środowiska morskiego, Dz.U. L 164 
z 25.6.2008, s. 19.

12 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 
2008 r. ustanawiająca ramy działań 
Wspólnoty w dziedzinie polityki 
środowiska morskiego, Dz.U. L 164 
z 25.6.2008, s. 19.

13 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2013/30/UE z dnia 12 czerwca 
2013 r. w sprawie bezpieczeństwa 
działalności związanej ze złożami ropy 
naftowej i gazu ziemnego na obszarach 
morskich, Dz.U. L 178 z 28.6.2013, s. 66.

13 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2013/30/UE z dnia 12 czerwca 
2013 r. w sprawie bezpieczeństwa 
działalności związanej ze złożami ropy 
naftowej i gazu ziemnego na obszarach 
morskich, Dz.U. L 178 z 28.6.2013, s. 66.

Or. en

Poprawka 27
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka
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D. mając na uwadze, że w 
sprawozdaniu Komisji z 2016 r. 
dotyczącym odpowiedzialności za 
środowisko zalecono wszystkim państwom 
członkowskim zobowiązanie się do 
„rejestrowania danych dotyczących 
incydentów objętych dyrektywą ELD i 
publikowania ich rejestrów, jeżeli 
dotychczas tego nie czyniły”14; mając na 
uwadze, że mimo to tylko siedem państw 
członkowskich posiada ogólnodostępny 
rejestr przypadków objętych dyrektywą 
ELD, podczas gdy cztery inne państwa 
członkowskie posiadają rejestr 
niepubliczny; mając na uwadze, że kilka 
państw członkowskich gromadzi 
informacje objęte innymi aktami prawnymi 
UE, ale nie konkretnie dyrektywą ELD, lub 
posiada rejestry o szerszym lub innym 
zakresie, a także mając na uwadze, że kilka 
państw członkowskich gromadzi dane na 
szczeblu regionalnym; mając na uwadze, 
że 14 państw członkowskich nie posiada 
bazy danych o incydentach 
środowiskowych lub przypadkach objętych 
dyrektywą ELD;

D. mając na uwadze, że w 
sprawozdaniu Komisji z 2016 r. 
dotyczącym odpowiedzialności za 
środowisko zalecono wszystkim państwom 
członkowskim zobowiązanie się do 
„rejestrowania danych dotyczących 
incydentów objętych dyrektywą ELD i 
publikowania ich rejestrów, jeżeli 
dotychczas tego nie czyniły”14; mając na 
uwadze, że mimo to tylko siedem państw 
członkowskich posiada ogólnodostępny 
rejestr przypadków objętych dyrektywą 
ELD, podczas gdy cztery inne państwa 
członkowskie posiadają rejestr 
niepubliczny; mając na uwadze, że kilka 
państw członkowskich gromadzi 
informacje objęte innymi aktami prawnymi 
UE, ale nie konkretnie dyrektywą ELD, lub 
posiada rejestry o szerszym lub innym 
zakresie, a także mając na uwadze, że kilka 
państw członkowskich gromadzi dane na 
szczeblu regionalnym; mając na uwadze, 
że 14 państw członkowskich nie posiada 
bazy danych o incydentach 
środowiskowych lub przypadkach objętych 
dyrektywą ELD; mając na uwadze, że 
wdrażanie dyrektywy ELD będzie zatem 
wymagać dużej elastyczności ze strony 
państw członkowskich;

_________________ _________________
14 COM(2016)0204, s. 10. 14 COM(2016)0204, s. 10.

Or. ro

Poprawka 28
Marie Toussaint, Manon Aubry, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że wydaje się, iż 
większość państw członkowskich nie 
przewiduje w swoim prawodawstwie 
obowiązkowych instrumentów 

E. mając na uwadze, że wydaje się, iż 
większość państw członkowskich nie 
przewiduje w swoim prawodawstwie 
obowiązkowych instrumentów 



PE663.019v01-00 18/105 AM\1221088PL.docx

PL

zabezpieczenia finansowego, ale kilka 
państw ich wymaga15;

zabezpieczenia finansowego, ale kilka 
państw ich wymaga15; mając na uwadze, 
że tam, gdzie je wdrożono, instrumenty te 
najwyraźniej dowiodły swojej wartości, 
wykazując zainteresowanie 
zharmonizowanym systemem 
obowiązkowego zabezpieczenia 
finansowego na szczeblu UE;

_________________ _________________
15 Dyrekcja Generalna ds. Środowiska 
„Outcome of the Specific Contract 'Support 
for the REFIT actions for the ELD – phase 
2” [Wynik wspierania konkretnych umów 
dotyczących działań prowadzonych w 
ramach programu REFIT na rzecz 
dyrektywy ELD – etap 2], Komisja 
Europejska, Bruksela, 2019 r., s. 17.

15 Dyrekcja Generalna ds. Środowiska 
„Outcome of the Specific Contract 'Support 
for the REFIT actions for the ELD – phase 
2” [Wynik wspierania konkretnych umów 
dotyczących działań prowadzonych w 
ramach programu REFIT na rzecz 
dyrektywy ELD – etap 2], Komisja 
Europejska, Bruksela, 2019 r., s. 17.

Or. en

Poprawka 29
Marie Toussaint, Manon Aubry, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że chociaż na 
większości rynków dostępna jest 
wystarczająca ochrona ubezpieczeniowa, w 
tym w zakresie uzupełniających i 
kompensacyjnych środków zaradczych, 
popyt jest ogólnie niski ze względu na brak 
zgłaszanych incydentów, nieoptymalne 
egzekwowanie prawa i wolniejszy rozwój 
rynków wschodzących16;

F. mając na uwadze, że chociaż na 
większości rynków dostępna jest 
wystarczająca ochrona ubezpieczeniowa, w 
tym w zakresie uzupełniających i 
kompensacyjnych środków zaradczych, 
popyt jest ogólnie niski ze względu na brak 
zgłaszanych incydentów, nieoptymalne 
egzekwowanie prawa i wolniejszy rozwój 
rynków wschodzących16; mając na 
uwadze, że nie stanowi to przeszkody dla 
wprowadzenia obowiązkowych gwarancji 
finansowych;

_________________ _________________
16 REFIT Evaluation of the Environmental 
Liability Directive [Ocena REFIT 
dyrektywy w sprawie odpowiedzialności 
za środowisko], s. 47.

16 REFIT Evaluation of the Environmental 
Liability Directive [Ocena REFIT 
dyrektywy w sprawie odpowiedzialności 
za środowisko], s. 47.
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Or. en

Poprawka 30
Marie Toussaint, Heidi Hautala, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że 
niewypłacalność operatorów będąca 
wynikiem poważnych awarii nadal stanowi 
problem w UE;

G. mając na uwadze, że 
niewypłacalność operatorów będąca 
wynikiem poważnych awarii nadal stanowi 
problem w UE; mając na uwadze, że 
zainteresowane podmioty mogą 
rzeczywiście korzystać z zasłony 
korporacyjnej, aby nadużywać swojej 
ograniczonej odpowiedzialności w celu 
inwestowania w niebezpieczne gałęzie 
przemysłu za pośrednictwem odrębnych 
podmiotów prawnych w dążeniu do 
eksternalizacji kosztów środowiskowych; 
mając na uwadze, że nieakceptowalne jest, 
aby organy publiczne i ofiary często 
musiały ponosić znaczne koszty finansowe 
wynikające z naruszania przez 
przedsiębiorstwa przepisów o ochronie 
środowiska;

Or. en

Poprawka 31
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że 
niewypłacalność operatorów będąca 
wynikiem poważnych awarii nadal stanowi 
problem w UE;

G. mając na uwadze, że 
niewypłacalność operatorów będąca 
wynikiem poważnych awarii nadal stanowi 
problem w UE; mając na uwadze, że 
Komisja powinna przeanalizować obecne 
ramy krajowe i regulacyjne oraz przyjąć 



PE663.019v01-00 20/105 AM\1221088PL.docx

PL

zharmonizowane podejście unijne w celu 
zabezpieczenia podatników przed 
konsekwencjami niewypłacalności 
przedsiębiorstwa;

Or. ro

Poprawka 32
Franco Roberti, Marie Toussaint, Manon Aubry, Lara Wolters, Sabrina Pignedoli, 
Laura Ferrara

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że 
niewypłacalność operatorów będąca 
wynikiem poważnych awarii nadal stanowi 
problem w UE;

G. mając na uwadze, że 
niewypłacalność operatorów będąca 
wynikiem poważnych awarii nadal stanowi 
problem w UE, co prowadzi do braku 
poszanowania zasady „zanieczyszczający 
płaci”;

Or. en

Poprawka 33
Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga.  mając na uwadze, że dostępność 
instrumentów zabezpieczenia finansowego 
znacznie się poprawiła od czasu przyjęcia 
dyrektywy ELD;

Or. en

Poprawka 34
Jorge Buxadé Villalba
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Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że w niektórych 
przypadkach członkowie zarządów spółek 
są świadomi działań wiążących się z 
wysokim zagrożeniem wyrządzenia szkód 
środowisku, ale przedkładają zysk ponad 
odpowiedzialne zachowanie;

skreśla się

Or. es

Poprawka 35
Kosma Złotowski

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że w niektórych 
przypadkach członkowie zarządów spółek 
są świadomi działań wiążących się z 
wysokim zagrożeniem wyrządzenia szkód 
środowisku, ale przedkładają zysk ponad 
odpowiedzialne zachowanie;

skreśla się

Or. pl

Poprawka 36
Marie Toussaint, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że w niektórych 
przypadkach członkowie zarządów spółek 
są świadomi działań wiążących się z 
wysokim zagrożeniem wyrządzenia szkód 
środowisku, ale przedkładają zysk ponad 
odpowiedzialne zachowanie;

H. mając na uwadze, że w niektórych 
przypadkach członkowie zarządów spółek i 
ich wyższego kierownictwa są świadomi 
działań wiążących się z wysokim 
zagrożeniem wyrządzenia szkód 
środowisku, a zatem świadomie decydują 
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o podjęciu, prowadzeniu lub 
finansowaniu takich działań, w ten sposób 
przedkładając krótkoterminowy zysk 
ponad odpowiedzialne zachowanie wobec 
ekosystemów, przyszłych pokoleń i 
społeczeństwa jako całości;

Or. en

Poprawka 37
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że w niektórych 
przypadkach członkowie zarządów spółek 
są świadomi działań wiążących się z 
wysokim zagrożeniem wyrządzenia szkód 
środowisku, ale przedkładają zysk ponad 
odpowiedzialne zachowanie;

H. mając na uwadze, że w niektórych 
przypadkach członkowie zarządów spółek 
są świadomi działań wiążących się z 
wysokim zagrożeniem uznania ich za 
odpowiedzialnych za wyrządzenie szkód 
środowisku, ale uznają to zagrożenie za 
mniej ważne niż zgodne działanie zarządu;

Or. en

Poprawka 38
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że w niektórych 
przypadkach członkowie zarządów spółek 
są świadomi działań wiążących się z 
wysokim zagrożeniem wyrządzenia szkód 
środowisku, ale przedkładają zysk ponad 
odpowiedzialne zachowanie;

H. mając na uwadze, że chociaż w 
niektórych przypadkach członkowie 
zarządów spółek są świadomi działań 
wiążących się z wysokim zagrożeniem 
wyrządzenia szkód środowisku, 
podejmowane przez nich decyzje pozostają 
zasadniczo nastawione na zysk, kosztem 
odpowiedzialnego zachowania;

Or. ro
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Poprawka 39
Marie Toussaint, Manon Aubry, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Motyw H a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że szkody 
wyrządzone środowisku naturalnemu oraz 
przestępstwa przeciwko środowisku mają 
negatywny wpływ nie tylko na 
różnorodność biologiczną i system 
klimatyczny, ale także na prawa 
człowieka, a zwłaszcza na zdrowie ludzkie; 
mając na uwadze, że potrzebny jest 
kompleksowy przegląd, który uwzględni 
zagrożenia związane z transgranicznym 
charakterem szkód w środowisku, 
poważną i zorganizowaną przestępczością 
i korupcją, jak również zagrożenia dla 
praw człowieka i środowiska;

Or. en

Poprawka 40
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Motyw H a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że przegląd 
dyrektywy ELD powinien koniecznie 
zmierzać do osiągnięcia równowagi 
między interesem przedsiębiorstw a 
ochroną środowiska;

Or. ro

Poprawka 41
Marie Toussaint, Manon Aubry
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Projekt rezolucji
Motyw H b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Hb. mając na uwadze, że pilnie 
potrzebne jest międzynarodowe podejście 
do przestępstw przeciwko środowisku ze 
względu na ich globalne oddziaływanie i 
transgraniczny charakter, jak pokazuje 
przykład Międzynarodowego Konsorcjum 
ds. Zwalczania Przestępstw przeciwko 
Dzikiej Faunie i Florze, łączącego pięć 
organizacji międzynarodowych – 
sekretariat CITES, INTERPOL, UNODC, 
Bank Światowy i Światową Organizację 
Celną; mając na uwadze, że niezbędne jest 
udzielenie Komisji mandatu dotyczącego 
aktywnego uczestnictwa w forach 
dwustronnych i wielostronnych w celu 
zapewnienia ambitnych, równych 
warunków działania w skali światowej na 
potrzeby zwalczania przestępstw przeciwko 
środowisku;

Or. en

Poprawka 42
Marie Toussaint

Projekt rezolucji
Motyw H c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Hc. mając na uwadze, że Europejska 
Agencja Środowiska (EEA) bada, w jaki 
sposób zagrożenia i korzyści 
środowiskowe są rozłożone w 
społeczeństwie; mając na uwadze, że 
ostatnie dane wskazują, iż biedniejsze 
regiony Europy są bardziej narażone na 
środowiskowe zagrożenia dla zdrowia na 
poziomie, który negatywnie wpływa na 
zdrowie; mając na uwadze, że nierówności 
związane ze środowiskiem są czynnikiem 
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przyczyniającym się do nierówności 
związanych ze zdrowiem, przez co 
wzmacniają wśród słabszych grup 
społecznych poczucie niesprawiedliwości i 
bycia pozostawionym bez pomocy; mając 
na uwadze, że nierówności związane ze 
środowiskiem, np. nagromadzenie 
trwałych substancji chemicznych w 
środowisku i łańcuchu żywnościowym, 
utrata różnorodności biologicznej i 
zmiana klimatu, wpływają na kolejne 
pokolenia; mając na uwadze, że 
porozumienie paryskie z 2015 r. podkreśla 
znaczenie uwzględniania praw osób 
wymagających szczególnego traktowania; 
mając na uwadze, że Biuro Wysokiego 
Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. 
Praw Człowieka opublikowało niedawno 
zasady ramowe dotyczące praw człowieka 
i środowiska, które wyjaśniają obowiązki 
państw w zakresie praw człowieka 
dotyczące czystego, zdrowego i 
zrównoważonego środowiska oraz 
zapewniają ochronę przed dyskryminacją 
związaną z korzystaniem z takiego 
środowiska; mając na uwadze, że 
sprawiedliwość w sprawach dotyczących 
środowiska to kwestia fundamentalna, 
która zajmie ważne miejsce w europejskiej 
i światowej debacie publicznej;

Or. en

Poprawka 43
Marie Toussaint, Manon Aubry, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje starania 
Komisji zmierzające do oceny i 
wyeliminowania rozbieżności we 
wdrażaniu dyrektywy ELD w państwach 
członkowskich;

1. z zadowoleniem przyjmuje starania 
Komisji zmierzające do oceny i 
wyeliminowania rozbieżności we 
wdrażaniu dyrektyw ELD i ECD w 
państwach członkowskich;
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Or. en

Poprawka 44
Marie Toussaint, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zauważa, że określone w 
dyrektywie ELD uprawnienia uznaniowe 
oraz słabe mechanizmy zapewniania 
zgodności i skutecznego zarządzania na 
szczeblu krajowym, regionalnym i 
lokalnym doprowadziły do niedociągnięć 
we wdrażaniu, znacznego zróżnicowania 
liczby przypadków w poszczególnych 
państwach członkowskich i nierównych 
warunków działania dla operatorów; w 
związku z tym wyraża opinię, że konieczne 
są dodatkowe starania na rzecz 
zapewnienia standaryzacji przepisów w UE 
i zwiększenia społecznego zaufania do 
skuteczności przepisów UE;

2. ubolewa, że określone w 
dyrektywie ELD uprawnienia uznaniowe 
oraz słabe mechanizmy zapewniania 
zgodności i skutecznego zarządzania na 
szczeblu krajowym, regionalnym i 
lokalnym doprowadziły do niedociągnięć 
we wdrażaniu, niskiego poziomu 
wykrywalności szkód wyrządzonych 
środowisku naturalnemu oraz dochodzeń 
w takich sprawach, ich ścigania i 
karalności, co skutkuje w szczególności 
brakiem odpowiedniego odszkodowania za 
szkody poniesione przez ofiary degradacji 
środowiska, a także do znacznego 
zróżnicowania liczby przypadków w 
poszczególnych państwach członkowskich 
i nierównych warunków działania dla 
operatorów; ubolewa, że takie problemy 
wpływają również na wdrażanie dyrektywy 
ECD; w związku z tym wyraża opinię, że 
konieczne są dodatkowe starania na rzecz 
zapewnienia standaryzacji przepisów w UE 
i zwiększenia społecznego zaufania do 
skuteczności przepisów UE;

Or. en

Poprawka 45
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka
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2. zauważa, że określone w 
dyrektywie ELD uprawnienia uznaniowe 
oraz słabe mechanizmy zapewniania 
zgodności i skutecznego zarządzania na 
szczeblu krajowym, regionalnym i 
lokalnym doprowadziły do niedociągnięć 
we wdrażaniu, znacznego zróżnicowania 
liczby przypadków w poszczególnych 
państwach członkowskich i nierównych 
warunków działania dla operatorów; w 
związku z tym wyraża opinię, że konieczne 
są dodatkowe starania na rzecz 
zapewnienia standaryzacji przepisów w UE 
i zwiększenia społecznego zaufania do 
skuteczności przepisów UE;

2. zauważa, że określone w 
dyrektywie ELD uprawnienia uznaniowe, 
elementy elastyczności oraz słabe 
mechanizmy zapewniania zgodności i 
skutecznego zarządzania na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym 
doprowadziły do niedociągnięć we 
wdrażaniu, znacznego zróżnicowania 
państw członkowskich pod względem 
egzekwowania i przestrzegania dyrektywy 
ELD, a w szczególności liczby 
przypadków i nierównych warunków 
działania dla operatorów; w związku z tym 
wyraża opinię, że konieczne są dodatkowe 
starania na rzecz zapewnienia standaryzacji 
przepisów w UE i zwiększenia 
społecznego zaufania do skuteczności 
przepisów UE, co pozwoli na 
skuteczniejsze zapobieganie i zaradzanie 
szkodom wyrządzonym środowisku 
naturalnemu oraz na osiągnięcie 
odpowiedniej równowagi między 
interesem przedsiębiorstw a ochroną 
środowiska;

Or. ro

Poprawka 46
Kosma Złotowski

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zauważa, że określone w 
dyrektywie ELD uprawnienia uznaniowe 
oraz słabe mechanizmy zapewniania 
zgodności i skutecznego zarządzania na 
szczeblu krajowym, regionalnym i 
lokalnym doprowadziły do niedociągnięć 
we wdrażaniu, znacznego zróżnicowania 
liczby przypadków w poszczególnych 
państwach członkowskich i nierównych 
warunków działania dla operatorów; w 
związku z tym wyraża opinię, że konieczne 
są dodatkowe starania na rzecz 

2. zauważa, że określone w 
dyrektywie ELD mechanizmy zapewniania 
zgodności i skutecznego zarządzania na 
szczeblu krajowym, regionalnym i 
lokalnym wymagają przeglądu i oceny 
skuteczności; wyraża opinię, że konieczne 
są dodatkowe starania na rzecz 
zapewnienia lepszej harmonizacji 
przepisów w UE;



PE663.019v01-00 28/105 AM\1221088PL.docx

PL

zapewnienia standaryzacji przepisów w 
UE i zwiększenia społecznego zaufania do 
skuteczności przepisów UE;

Or. pl

Poprawka 47
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zauważa, że określone w 
dyrektywie ELD uprawnienia uznaniowe 
oraz słabe mechanizmy zapewniania 
zgodności i skutecznego zarządzania na 
szczeblu krajowym, regionalnym i 
lokalnym doprowadziły do niedociągnięć 
we wdrażaniu, znacznego zróżnicowania 
liczby przypadków w poszczególnych 
państwach członkowskich i nierównych 
warunków działania dla operatorów; w 
związku z tym wyraża opinię, że konieczne 
są dodatkowe starania na rzecz 
zapewnienia standaryzacji przepisów w 
UE i zwiększenia społecznego zaufania do 
skuteczności przepisów UE;

2. uważa, że zgodnie z uznanymi 
międzynarodowymi zasadami prawnymi, 
każde przedsiębiorstwo ponosi 
odpowiedzialność na mocy prawa 
krajowego, regionalnego i lokalnego 
właściwego dla miejsca wyrządzenia 
szkody, zgodnie z prawem odpowiedniego 
kraju; uważa, że różnorodność przepisów 
to zaleta zasługująca na podkreślenie;

Or. en

Poprawka 48
Franco Roberti, Marie Toussaint, Manon Aubry, Sabrina Pignedoli, Laura Ferrara

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zauważa, że określone w 
dyrektywie ELD uprawnienia uznaniowe 
oraz słabe mechanizmy zapewniania 
zgodności i skutecznego zarządzania na 
szczeblu krajowym, regionalnym i 

2. zauważa, że określone w 
dyrektywie ELD uprawnienia uznaniowe, 
brak świadomości i informacji 
dotyczących dyrektywy ELD, 
niewystarczające zasoby i wiedza 
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lokalnym doprowadziły do niedociągnięć 
we wdrażaniu, znacznego zróżnicowania 
liczby przypadków w poszczególnych 
państwach członkowskich i nierównych 
warunków działania dla operatorów; w 
związku z tym wyraża opinię, że konieczne 
są dodatkowe starania na rzecz 
zapewnienia standaryzacji przepisów w UE 
i zwiększenia społecznego zaufania do 
skuteczności przepisów UE;

specjalistyczna oraz słabe mechanizmy 
zapewniania zgodności i skutecznego 
zarządzania na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym doprowadziły do 
niedociągnięć we wdrażaniu, znacznego 
zróżnicowania liczby przypadków w 
poszczególnych państwach członkowskich 
i nierównych warunków działania dla 
operatorów; w związku z tym wyraża 
opinię, że konieczne są dodatkowe starania 
na rzecz zapewnienia standaryzacji 
przepisów w UE i zwiększenia 
społecznego zaufania do skuteczności 
przepisów UE;

Or. en

Poprawka 49
Marie Toussaint, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. uważa, że zasady dotyczące 
odpowiedzialności za środowisko i 
odpowiedzialności karnej ustanowione w 
dyrektywach ELD i ECD oraz, w ujęciu 
horyzontalnym, w prawie Unii, powinny 
obejmować szkody czysto ekologiczne; 
zauważa, że definicje szkód wyrządzonych 
środowisku naturalnemu zawarte w 
dyrektywach ELD i ECD utrudniają 
skuteczną ochronę środowiska przez 
sztuczny rozdział szkód wyrządzonych 
gatunkom chronionym i w siedliskach 
przyrodniczych, szkód wyrządzonych w 
wodach i szkód dotyczących powierzchni 
ziemi; wzywa do zmiany definicji szkód 
wyrządzonych środowisku naturalnemu w 
celu przyjęcia bardziej całościowego 
podejścia oraz uwzględnienia 
zanieczyszczeń powietrza i emisji gazów 
cieplarnianych; apeluje również o 
ustanowienie zasad odpowiedzialności za 
szkody wyrządzone środowisku 
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naturalnemu i odpowiedzialności karnej z 
tytułu zanieczyszczenia łącznego i 
rozproszonego, zgodnie z zasadą 
„zanieczyszczający płaci”;

Or. en

Poprawka 50
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wyraża ubolewanie, że w wielu 
państwach członkowskich budżety 
inspektoratów ochrony środowiska 
pozostawiono na niezmienionym poziomie 
lub je obniżono z powodu kryzysu 
finansowego, oraz że nawet duże organy 
dysponujące wielkimi zasobami mogą 
napotykać na trudności w samodzielnym 
poszerzaniu wiedzy na temat najlepszych 
sposobów zapewnienia zgodności; wyraża 
zatem opinię, że potrzebne jest silniejsze 
wsparcie na szczeblu UE, na przykład 
przez dostępne portale informacyjne, 
powszechnie wykorzystywane sieci (sieci 
UE dla praktyków), informacje i wytyczne 
dotyczące najlepszych praktyk, dodatkowe 
programy szkoleniowe, materiały 
szkoleniowe i wytyczne dotyczące 
umiejętności, ponieważ działania te 
mogłyby zwiększyć presję wywieraną na 
przedsiębiorstwa będące „czarnymi 
owcami” i przynieść korzyści 
przedsiębiorstwom przestrzegającym 
prawa;

4. zauważa, że w wielu państwach 
członkowskich budżety inspektoratów 
ochrony środowiska pozostawiono na 
niezmienionym poziomie lub je obniżono z 
powodu kryzysu finansowego; respektuje 
suwerenność państw członkowskich pod 
względem ustalania krajowych 
priorytetów budżetowych;

Or. en

Poprawka 51
Franco Roberti, Marie Toussaint, Manon Aubry, Sabrina Pignedoli, Laura Ferrara
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Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wyraża ubolewanie, że w wielu 
państwach członkowskich budżety 
inspektoratów ochrony środowiska 
pozostawiono na niezmienionym poziomie 
lub je obniżono z powodu kryzysu 
finansowego, oraz że nawet duże organy 
dysponujące wielkimi zasobami mogą 
napotykać na trudności w samodzielnym 
poszerzaniu wiedzy na temat najlepszych 
sposobów zapewnienia zgodności; wyraża 
zatem opinię, że potrzebne jest silniejsze 
wsparcie na szczeblu UE, na przykład 
przez dostępne portale informacyjne, 
powszechnie wykorzystywane sieci (sieci 
UE dla praktyków), informacje i wytyczne 
dotyczące najlepszych praktyk, dodatkowe 
programy szkoleniowe, materiały 
szkoleniowe i wytyczne dotyczące 
umiejętności, ponieważ działania te 
mogłyby zwiększyć presję wywieraną na 
przedsiębiorstwa będące „czarnymi 
owcami” i przynieść korzyści 
przedsiębiorstwom przestrzegającym 
prawa;

4. wyraża ubolewanie, że w wielu 
państwach członkowskich budżety 
inspektoratów ochrony środowiska 
pozostawiono na niezmienionym poziomie 
lub je obniżono z powodu kryzysu 
finansowego, oraz że nawet duże organy 
dysponujące wielkimi zasobami mogą 
napotykać na trudności w samodzielnym 
poszerzaniu wiedzy na temat najlepszych 
sposobów zapewnienia zgodności; wyraża 
zatem opinię, że potrzebne jest silniejsze 
wsparcie na szczeblu UE, w związku z 
czym wzywa Komisję do wsparcia państw 
członkowskich w rozwijaniu narzędzi dla 
podmiotów gospodarczych, właściwych 
organów, organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego i ubezpieczycieli, na 
przykład przez dostępne portale 
informacyjne, powszechnie 
wykorzystywane sieci (sieci UE dla 
praktyków), informacje i wytyczne 
dotyczące najlepszych praktyk, dodatkowe 
programy szkoleniowe, materiały 
szkoleniowe i wytyczne dotyczące 
umiejętności, ponieważ działania te 
mogłyby zwiększyć presję wywieraną na 
przedsiębiorstwa będące „czarnymi 
owcami”, przynieść korzyści 
przedsiębiorstwom przestrzegającym 
prawa oraz umożliwiłoby 
zainteresowanym stronom, podmiotom 
gospodarczym i społeczeństwu uzyskanie 
większej świadomości istnienia zasad 
określonych w dyrektywie ELD oraz ich 
egzekwowania, i wnoszenie w ten sposób 
wkładu w lepsze zapobieganie i zaradzanie 
szkodom w środowisku;

Or. en

Poprawka 52
Jorge Buxadé Villalba
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Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wyraża ubolewanie, że w wielu 
państwach członkowskich budżety 
inspektoratów ochrony środowiska 
pozostawiono na niezmienionym poziomie 
lub je obniżono z powodu kryzysu 
finansowego, oraz że nawet duże organy 
dysponujące wielkimi zasobami mogą 
napotykać na trudności w samodzielnym 
poszerzaniu wiedzy na temat najlepszych 
sposobów zapewnienia zgodności; wyraża 
zatem opinię, że potrzebne jest silniejsze 
wsparcie na szczeblu UE, na przykład 
przez dostępne portale informacyjne, 
powszechnie wykorzystywane sieci (sieci 
UE dla praktyków), informacje i wytyczne 
dotyczące najlepszych praktyk, dodatkowe 
programy szkoleniowe, materiały 
szkoleniowe i wytyczne dotyczące 
umiejętności, ponieważ działania te 
mogłyby zwiększyć presję wywieraną na 
przedsiębiorstwa będące „czarnymi 
owcami” i przynieść korzyści 
przedsiębiorstwom przestrzegającym 
prawa;

4. zauważa, że w wielu państwach 
członkowskich podjęto decyzję o 
priorytetowym zagospodarowaniu 
środków przez ograniczenie lub 
utrzymanie na niezmienionym poziomie 
budżetów inspektoratów ochrony 
środowiska, zwiększając w zamian dotacje 
mające na celu łagodzenie konsekwencji 
licznych kryzysów zaistniałych w 
państwach członkowskich; wskazuje na 
brak rozwoju samego rynku, 
prawdopodobnie wynikający z braku 
zachęt dla przedsiębiorstw prywatnych lub 
niewielkich dochodów generowanych 
przez ten sektor, w wyniku czego nawet 
duże organy dysponujące wielkimi 
zasobami mogą napotykać na trudności w 
samodzielnym poszerzaniu wiedzy na 
temat najlepszych sposobów zapewnienia 
zgodności; wyraża zatem opinię, że Unia 
powinna przeanalizować, jakie narzędzia 
niefinansowe powinna promować, aby 
zapewnić większe wsparcie na szczeblu 
UE, na przykład przez dostępne portale 
informacyjne, powszechnie 
wykorzystywane sieci (sieci UE dla 
praktyków), informacje i wytyczne 
dotyczące najlepszych praktyk, dodatkowe 
programy szkoleniowe, materiały 
szkoleniowe i wytyczne dotyczące 
umiejętności, w koordynacji z krajowymi 
organami władzy;

Or. es

Poprawka 53
Marie Toussaint, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. wyraża ubolewanie, że w wielu 
państwach członkowskich budżety 
inspektoratów ochrony środowiska 
pozostawiono na niezmienionym poziomie 
lub je obniżono z powodu kryzysu 
finansowego, oraz że nawet duże organy 
dysponujące wielkimi zasobami mogą 
napotykać na trudności w samodzielnym 
poszerzaniu wiedzy na temat najlepszych 
sposobów zapewnienia zgodności; wyraża 
zatem opinię, że potrzebne jest silniejsze 
wsparcie na szczeblu UE, na przykład 
przez dostępne portale informacyjne, 
powszechnie wykorzystywane sieci (sieci 
UE dla praktyków), informacje i wytyczne 
dotyczące najlepszych praktyk, dodatkowe 
programy szkoleniowe, materiały 
szkoleniowe i wytyczne dotyczące 
umiejętności, ponieważ działania te 
mogłyby zwiększyć presję wywieraną na 
przedsiębiorstwa będące „czarnymi 
owcami” i przynieść korzyści 
przedsiębiorstwom przestrzegającym 
prawa;

4. wyraża ubolewanie, że w wielu 
państwach członkowskich budżety 
inspektoratów ochrony środowiska 
pozostawiono na niezmienionym poziomie 
lub je obniżono z powodu kryzysu 
finansowego, oraz że nawet duże organy 
dysponujące wielkimi zasobami mogą 
napotykać na trudności w samodzielnym 
poszerzaniu wiedzy na temat najlepszych 
sposobów zapewnienia zgodności; 
ubolewa, że ograniczenie kontroli dotyczy 
także dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa 
działalności związanej ze złożami ropy 
naftowej i gazu ziemnego na obszarach 
morskich oraz może wystąpić w innych 
przypadkach, w których szkody w 
środowisku mogą być niebezpieczne w 
dużym stopniu9a, wyraża zatem opinię, że 
potrzebne jest silniejsze wsparcie na 
szczeblu UE, na przykład przez dostępne 
portale informacyjne, powszechnie 
wykorzystywane sieci (sieci UE dla 
praktyków), informacje i wytyczne 
dotyczące najlepszych praktyk, dodatkowe 
programy szkoleniowe, materiały 
szkoleniowe i wytyczne dotyczące 
umiejętności, ponieważ działania te 
mogłyby zwiększyć presję wywieraną na 
przedsiębiorstwa będące „czarnymi 
owcami” i przynieść korzyści 
przedsiębiorstwom przestrzegającym 
prawa;

_________________
9a Komisja Europejska, Roczne 
sprawozdanie na temat bezpieczeństwa 
działalności związanej ze złożami ropy 
naftowej i gazu ziemnego na obszarach 
morskich w Unii Europejskiej za 2018 r., 
COM(2020)0263, 25 czerwca 2020 r.

Or. en

Poprawka 54
Marie Toussaint, Manon Aubry, Franco Roberti
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Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. wyraża ubolewanie, że 
przestępstwa przeciwko środowisku należą 
do najczęściej obserwowanych rodzajów 
działalności przestępczej na świecie, co 
wynika z niskiego prawdopodobieństwa 
ich wykrycia, niskich wskaźników 
skuteczności ścigania przestępstw 
przeciwko środowisku oraz niskich kar za 
szkody wyrządzone środowisku 
naturalnemu; wzywa państwa 
członkowskie do zwiększenia poziomu 
wiedzy specjalistycznej prokuratorów i 
sędziów na temat przestępstw przeciwko 
środowisku i ich skutków, aby można było 
zwiększyć skuteczność ich ścigania; 
wzywa państwa członkowskie, by 
ustanowiły lub wzmocniły na 
odpowiednich szczeblach – w obrębie 
swych krajowych organów policji – 
wyspecjalizowane jednostki 
odpowiedzialne za prowadzenie 
dochodzeń w sprawie przestępstw 
przeciwko środowisku oraz by zapewniły 
tym jednostkom wystarczające zasoby 
kadrowe, finansowe i techniczne w celu 
wzmocnienia ich zdolności kontroli i 
zdolności egzekwowania prawa w 
zwalczaniu przestępstw przeciwko 
środowisku;

Or. en

Poprawka 55
Marie Toussaint, Manon Aubry, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4b. wzywa Komisję i państwa 
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członkowskie do przeznaczenia 
odpowiednich zasobów finansowych i 
ludzkich na zapobieganie, prowadzenie 
dochodzeń i ściganie, a także do 
zagwarantowania odpowiednich procedur 
zarządzania kryzysem środowiskowym 
zarówno na szczeblu krajowym, jak i 
międzynarodowym;

Or. en

Poprawka 56
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że jedną z różnych przyczyn 
niedostatecznej harmonizacji dyrektywy 
ELD jest fakt, iż nie przewidziano 
standardowej procedury administracyjnej 
stosowanej w celu powiadomienia 
właściwych organów o bezpośrednich 
zagrożeniach prowadzących do 
wyrządzenia szkód środowisku lub o ich 
faktycznym wyrządzeniu; w związku z tym 
ubolewa, że publikowanie takich 
powiadomień lub informacji o sposobach 
postępowania w takich przypadkach nie 
jest obowiązkowe; zwraca uwagę, że w 
niektórych państwach członkowskich 
zauważono to ograniczenie w przepisach 
krajowych i w związku z tym utworzono 
bazy danych dotyczących powiadomień, 
incydentów i przypadków; zauważa 
jednak, że praktyki w poszczególnych 
państwach członkowskich są bardzo 
zróżnicowane i raczej ograniczone;

5. kładzie nacisk na zasadę mającą 
zastosowanie do wszystkich 
przedsiębiorstw, zobowiązującą je do 
odpowiedniego postępowania, składania 
jak najbardziej przejrzystych sprawozdań 
z działalności prowadzonej w państwach 
trzecich oraz do przestrzegania prawa 
danego kraju, w którym działają;

Or. en

Poprawka 57
Marie Toussaint, Manon Aubry, Franco Roberti
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Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że jedną z różnych przyczyn 
niedostatecznej harmonizacji dyrektywy 
ELD jest fakt, iż nie przewidziano 
standardowej procedury administracyjnej 
stosowanej w celu powiadomienia 
właściwych organów o bezpośrednich 
zagrożeniach prowadzących do 
wyrządzenia szkód środowisku lub o ich 
faktycznym wyrządzeniu; w związku z tym 
ubolewa, że publikowanie takich 
powiadomień lub informacji o sposobach 
postępowania w takich przypadkach nie 
jest obowiązkowe; zwraca uwagę, że w 
niektórych państwach członkowskich 
zauważono to ograniczenie w przepisach 
krajowych i w związku z tym utworzono 
bazy danych dotyczących powiadomień, 
incydentów i przypadków; zauważa 
jednak, że praktyki w poszczególnych 
państwach członkowskich są bardzo 
zróżnicowane i raczej ograniczone;

5. uważa, że jedną z różnych przyczyn 
niedostatecznej harmonizacji dyrektywy 
ELD jest fakt, iż nie przewidziano 
standardowej procedury administracyjnej 
stosowanej w celu powiadomienia 
właściwych organów o bezpośrednich 
zagrożeniach prowadzących do 
wyrządzenia szkód środowisku lub o ich 
faktycznym wyrządzeniu; w związku z tym 
ubolewa, że publikowanie takich 
powiadomień lub informacji o sposobach 
postępowania w takich przypadkach nie 
jest obowiązkowe; zwraca uwagę, że w 
niektórych państwach członkowskich 
zauważono to ograniczenie w przepisach 
krajowych i w związku z tym utworzono 
bazy danych dotyczących powiadomień, 
incydentów i przypadków; zauważa 
jednak, że praktyki w poszczególnych 
państwach członkowskich są bardzo 
zróżnicowane i raczej ograniczone; 
podkreśla, że zmieniona dyrektywa ELD 
powinna sprawić, aby podmioty 
prowadzące działalność w interesie 
publicznym, w tym organizacje 
pozarządowe i dotknięte społeczności, 
miały pełny dostęp do informacji i danych 
oraz mogły odgrywać skuteczną rolę w 
inicjowaniu i dochodzeniu roszczeń z 
tytułu odpowiedzialności za szkody w 
środowisku w UE;

Or. en

Poprawka 58
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Ustęp 5
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Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że jedną z różnych przyczyn 
niedostatecznej harmonizacji dyrektywy 
ELD jest fakt, iż nie przewidziano 
standardowej procedury administracyjnej 
stosowanej w celu powiadomienia 
właściwych organów o bezpośrednich 
zagrożeniach prowadzących do 
wyrządzenia szkód środowisku lub o ich 
faktycznym wyrządzeniu; w związku z tym 
ubolewa, że publikowanie takich 
powiadomień lub informacji o sposobach 
postępowania w takich przypadkach nie 
jest obowiązkowe; zwraca uwagę, że w 
niektórych państwach członkowskich 
zauważono to ograniczenie w przepisach 
krajowych i w związku z tym utworzono 
bazy danych dotyczących powiadomień, 
incydentów i przypadków; zauważa 
jednak, że praktyki w poszczególnych 
państwach członkowskich są bardzo 
zróżnicowane i raczej ograniczone;

5. uważa, że jedną z różnych przyczyn 
niedostatecznej harmonizacji dyrektywy 
ELD jest fakt, iż nie przewidziano 
standardowej procedury administracyjnej 
stosowanej w celu powiadomienia 
właściwych organów o bezpośrednich 
zagrożeniach prowadzących do 
wyrządzenia szkód środowisku lub o ich 
faktycznym wyrządzeniu; w związku z tym 
ubolewa, że publikowanie takich 
powiadomień lub informacji o sposobach 
postępowania w takich przypadkach nie 
jest obowiązkowe; zwraca uwagę, że w 
niektórych państwach członkowskich 
zauważono to ograniczenie w przepisach 
krajowych i w związku z tym utworzono 
bazy danych dotyczących powiadomień, 
incydentów i przypadków; zauważa 
jednak, że praktyki w poszczególnych 
państwach członkowskich są bardzo 
zróżnicowane i raczej ograniczone, 
głównie ze względu na możliwe 
sprzeczności z przepisami dotyczącymi 
ochrony danych, ujawniania informacji 
lub tajemnicy handlowej;

Or. es

Poprawka 59
Franco Roberti, Marie Toussaint, Manon Aubry, Sabrina Pignedoli, Laura Ferrara

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zwraca uwagę na konieczność 
gromadzenia wiarygodnych danych 
dotyczących incydentów środowiskowych, 
które prowadzą do zastosowania 
dyrektywy ELD lub innych instrumentów 
administracyjnych, cywilnych lub karnych, 
aby ustalić, czy połączenie różnych 
instrumentów prawnych mogłoby 
umożliwić odpowiednią reakcję na szkody 

6. ponownie zwraca uwagę na 
konieczność gromadzenia i publicznego 
udostępniania wiarygodnych danych 
dotyczących incydentów środowiskowych, 
które prowadzą do zastosowania 
dyrektywy ELD lub innych instrumentów 
administracyjnych, cywilnych lub karnych, 
aby ustalić, czy połączenie różnych 
instrumentów prawnych mogłoby 
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w środowisku, czy też nadal istnieją 
poważne luki, którym należy zaradzić;

umożliwić odpowiednią reakcję na szkody 
w środowisku, czy też nadal istnieją 
poważne luki, którym należy zaradzić; 
apeluje o ustanowienie europejskiego 
rejestru przypadków szkód w środowisku, 
których dotyczy dyrektywa ELD, oraz 
wzywa Komisję i wszystkie państwa 
członkowskie do opracowania publicznie 
dostępnych baz danych do celów 
sprawozdawczości dotyczącej przypadków 
objętych dyrektywą ELD, z myślą o 
pogłębieniu zaufania do systemu 
ustanowionego dyrektywą ELD i jego 
sprawniejszym wdrażaniu;

Or. en

Poprawka 60
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zwraca uwagę na konieczność 
gromadzenia wiarygodnych danych 
dotyczących incydentów środowiskowych, 
które prowadzą do zastosowania 
dyrektywy ELD lub innych instrumentów 
administracyjnych, cywilnych lub karnych, 
aby ustalić, czy połączenie różnych 
instrumentów prawnych mogłoby 
umożliwić odpowiednią reakcję na szkody 
w środowisku, czy też nadal istnieją 
poważne luki, którym należy zaradzić;

6. zwraca uwagę na konieczność 
gromadzenia wiarygodnych danych 
dotyczących incydentów środowiskowych, 
które prowadzą do zastosowania 
dyrektywy ELD lub innych instrumentów 
administracyjnych, cywilnych lub karnych; 
apeluje, aby Komisja, wraz z zespołem 
ekspertów krajowych lub europejskich i 
innych podmiotów zainteresowanych tą 
dziedziną, dokonała odpowiedniej oceny 
sytuacji w celu ustalenia, czy połączenie 
różnych instrumentów prawnych mogłoby 
umożliwić odpowiednią reakcję na szkody 
w środowisku, czy też nadal istnieją 
poważne luki, którym należy zaradzić;

Or. ro

Poprawka 61
Marie Toussaint, Manon Aubry
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Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zwraca uwagę na konieczność 
gromadzenia wiarygodnych danych 
dotyczących incydentów środowiskowych, 
które prowadzą do zastosowania 
dyrektywy ELD lub innych instrumentów 
administracyjnych, cywilnych lub karnych, 
aby ustalić, czy połączenie różnych 
instrumentów prawnych mogłoby 
umożliwić odpowiednią reakcję na szkody 
w środowisku, czy też nadal istnieją 
poważne luki, którym należy zaradzić;

6. zwraca uwagę na konieczność 
gromadzenia wiarygodnych danych, 
zwłaszcza dotyczących liczby 
pełnoetatowego personelu mogącego 
prowadzić kontrole i monitorowanie w 
obszarze ochrony środowiska, liczby 
incydentów środowiskowych, które 
prowadzą do zastosowania dyrektywy ELD 
lub innych instrumentów 
administracyjnych, cywilnych lub karnych, 
oraz zastosowanych środków zaradczych, 
aby ustalić, czy połączenie różnych 
instrumentów prawnych mogłoby 
umożliwić odpowiednią reakcję na szkody 
w środowisku, czy też nadal istnieją 
poważne luki, którym należy zaradzić; 
podkreśla, że takie dane powinny być 
również udostępniane publicznie;

Or. en

Poprawka 62
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że prawie we wszystkich 
przypadkach objętych dyrektywą ELD 
operatorzy współpracują z organami 
administracyjnymi w dążeniu do podjęcia 
działań zaradczych; zauważa jednak, że 
średni koszt działań zaradczych wynosi 
42 000 EUR19, ale w kilku istotnych 
przypadkach koszty były znacząco wyższe; 
w związku z tym ubolewa, że w tych 
przypadkach zwrot kosztów był 
niemożliwy z powodu niewypłacalności 
operatora, w wyniku czego koszty musiało 

skreśla się
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pokryć państwo, a pośrednio podatnicy, 
czego należy unikać w przyszłości;
_________________
19 Departament Tematyczny ds. Praw 
Obywatelskich i Spraw Konstytucyjnych, 
Odpowiedzialność przedsiębiorstw za 
środowisko, Parlament Europejski, 
Bruksela, 2020, s. 110.

Or. es

Poprawka 63
Marie Toussaint, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że prawie we wszystkich 
przypadkach objętych dyrektywą ELD 
operatorzy współpracują z organami 
administracyjnymi w dążeniu do podjęcia 
działań zaradczych; zauważa jednak, że 
średni koszt działań zaradczych wynosi 
42 000 EUR19, ale w kilku istotnych 
przypadkach koszty były znacząco wyższe; 
w związku z tym ubolewa, że w tych 
przypadkach zwrot kosztów był 
niemożliwy z powodu niewypłacalności 
operatora, w wyniku czego koszty musiało 
pokryć państwo, a pośrednio podatnicy, 
czego należy unikać w przyszłości;

7. podkreśla, że w większości 
przypadków objętych dyrektywą ELD 
operatorzy współpracują z organami 
administracyjnymi w dążeniu do podjęcia 
działań zaradczych; zauważa jednak, że 
średni koszt działań zaradczych wynosi 
42 000 EUR, ale w kilku istotnych 
przypadkach koszty były znacząco wyższe; 
w związku z tym ubolewa, że w tych 
przypadkach zwrot kosztów był 
niemożliwy z powodu niewypłacalności 
operatora, w wyniku czego koszty musiało 
pokryć państwo, a pośrednio podatnicy, 
czego należy unikać w przyszłości; wzywa 
zatem Komisję, aby w ramach systemu 
przewidzianego w zmienionej dyrektywie 
ELD nałożyła obowiązkowe gwarancje 
finansowe na wszystkie przedsiębiorstwa 
prowadzące działalność wiążącą się z 
zagrożeniami środowiskowymi;

_________________
19 Departament Tematyczny ds. Praw 
Obywatelskich i Spraw Konstytucyjnych, 
Odpowiedzialność przedsiębiorstw za 
środowisko, Parlament Europejski, 
Bruksela, 2020, s. 110.
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Or. en

Poprawka 64
Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. odnotowuje, że liczba 
przedsiębiorstw, wobec których toczą się 
postępowania w sprawach dotyczących 
środowiska, jest w państwach 
członkowskich niewielka, chociaż jest 
oczywiste, że dochodzi do przestępstw w 
rozumieniu dyrektywy w sprawie 
przestępstw przeciwko środowisku; 
zauważa w tym kontekście, że przyczyny 
tej sytuacji nie zostały jeszcze 
kompleksowo przeanalizowane ani 
wyjaśnione przez Komisję ani przez 
państwa członkowskie;

Or. cs

Poprawka 65
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa do jak najszybszego 
przeglądu dyrektywy ELD i 
przekształcenia jej w całkowicie 
zharmonizowane rozporządzenie w celu 
zapewnienia przemysłowi UE równych 
warunków działania;

skreśla się

Or. en
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Poprawka 66
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa do jak najszybszego 
przeglądu dyrektywy ELD i 
przekształcenia jej w całkowicie 
zharmonizowane rozporządzenie w celu 
zapewnienia przemysłowi UE równych 
warunków działania;

8. wzywa do jak najszybszego 
przeglądu dyrektywy ELD i 
przekształcenia jej w całkowicie 
zharmonizowane rozporządzenie w celu 
zapewnienia przemysłowi UE równych 
warunków działania, skuteczniejszego 
zapobiegania i zaradzania szkodom 
wyrządzonym środowisku naturalnemu 
oraz osiągnięcia odpowiedniej równowagi 
między interesem przedsiębiorstw a 
ochroną środowiska; apeluje do Komisji o 
wskazanie właściwego podejścia do 
problemu niewypłacalności 
przedsiębiorstw w UE w wyniku 
poważnych wypadków, co uwolni 
podatników od kosztów środowiskowych w 
takiej sytuacji;

Or. ro

Poprawka 67
Marie Toussaint, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa do jak najszybszego 
przeglądu dyrektywy ELD i 
przekształcenia jej w całkowicie 
zharmonizowane rozporządzenie w celu 
zapewnienia przemysłowi UE równych 
warunków działania;

8. wzywa Komisję do przedstawienia 
zmienionego i przyspieszonego kalendarza 
legislacyjnego dotyczącego przeglądu 
zarówno dyrektywy ELD, jak i dyrektywy 
ECD; uważa, że dyrektywę ELD należy 
przekształcić w całkowicie 
zharmonizowane rozporządzenie w celu 
zapewnienia przemysłowi UE równych 
warunków działania, a także wysokiego 
poziomu ochrony środowiska zgodnie z 
art. 191 TFUE;
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Or. en

Poprawka 68
Franco Roberti, Lara Wolters, Sabrina Pignedoli, Laura Ferrara

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa do jak najszybszego 
przeglądu dyrektywy ELD i 
przekształcenia jej w całkowicie 
zharmonizowane rozporządzenie w celu 
zapewnienia przemysłowi UE równych 
warunków działania;

8. wzywa do jak najszybszego 
przeglądu dyrektywy ELD i 
przekształcenia jej w całkowicie 
zharmonizowane rozporządzenie; 
podkreśla, że przepisy UE dotyczące 
odpowiedzialności przedsiębiorstw za 
szkody wyrządzone środowisku 
naturalnemu nie zapewniają obecnie 
równych warunków działania, co zakłóca 
prawidłowe funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego UE;

Or. en

Poprawka 69
Kosma Złotowski

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa do jak najszybszego 
przeglądu dyrektywy ELD i 
przekształcenia jej w całkowicie 
zharmonizowane rozporządzenie w celu 
zapewnienia przemysłowi UE równych 
warunków działania;

8. wzywa do jak najszybszego 
przeglądu dyrektywy ELD i wzmocnienia 
wysiłków na rzecz lepszej harmonizacji jej 
wdrażania w państwach członkowskich w 
celu zapewnienia przemysłowi UE 
równych warunków działania;

Or. pl

Poprawka 70
Jorge Buxadé Villalba
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Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa do jak najszybszego 
przeglądu dyrektywy ELD i 
przekształcenia jej w całkowicie 
zharmonizowane rozporządzenie w celu 
zapewnienia przemysłowi UE równych 
warunków działania;

8. wzywa do przeanalizowania 
stosowności, legalności i możliwości 
przeglądu dyrektywy ELD, dzięki któremu 
zapewni ona przemysłowi UE równe 
warunki działania;

Or. es

Poprawka 71
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. jest zdania, że należy 
zharmonizować zasady egzekwowania 
oraz utworzyć grupę zadaniową UE ds. 
dyrektywy ELD składającą się z wysoko 
wykwalifikowanych ekspertów i 
urzędników Komisji, w celu wspierania 
państw członkowskich, na ich wniosek, we 
wdrażaniu i egzekwowaniu dyrektywy z 
jednej strony, a także wspierania ofiar 
szkód wyrządzonych środowisku i 
doradzania im w zakresie dostępnych 
możliwości podejmowania działań 
prawnych na szczeblu UE z drugiej strony 
(podobnie jak w przypadku systemu 
SOLVIT);

skreśla się

Or. es

Poprawka 72
Marie Toussaint, Manon Aubry, Franco Roberti

Projekt rezolucji
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Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. jest zdania, że należy 
zharmonizować zasady egzekwowania oraz 
utworzyć grupę zadaniową UE ds. 
dyrektywy ELD składającą się z wysoko 
wykwalifikowanych ekspertów i 
urzędników Komisji, w celu wspierania 
państw członkowskich, na ich wniosek, we 
wdrażaniu i egzekwowaniu dyrektywy z 
jednej strony, a także wspierania ofiar 
szkód wyrządzonych środowisku i 
doradzania im w zakresie dostępnych 
możliwości podejmowania działań 
prawnych na szczeblu UE z drugiej strony 
(podobnie jak w przypadku systemu 
SOLVIT);

9. jest zdania, że należy 
zharmonizować zasady egzekwowania oraz 
utworzyć grupę zadaniową UE ds. 
dyrektywy ELD składającą się z wysoko 
wykwalifikowanych ekspertów i 
urzędników Komisji, w celu wspierania 
państw członkowskich, na ich wniosek, we 
wdrażaniu i egzekwowaniu dyrektywy z 
jednej strony, a także wspierania ofiar 
szkód wyrządzonych środowisku i 
doradzania im w zakresie dostępnych 
możliwości podejmowania działań 
prawnych na szczeblu UE z drugiej strony 
(podobnie jak w przypadku systemu 
SOLVIT); ponadto apeluje do Komisji, 
aby oceniła możliwość ustanowienia 
agencji unijnej posiadającej uprawnienia 
w zakresie monitorowania i 
egzekwowania, w celu zwiększenia 
pewności prawa dla podmiotów 
gospodarczych, bardziej jednolitego 
wdrażania unijnych zasad dotyczących 
odpowiedzialności za szkody wyrządzone 
środowisku naturalnemu oraz 
zniechęcania do ich niewłaściwego 
stosowania w państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 73
Marie Toussaint, Manon Aubry, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla potrzebę poprawy 
dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla 
ofiar szkód wyrządzonych środowisku 
naturalnemu, w tym przez powództwa 
zbiorowe, powództwa przedstawicielskie i 
mechanizmy dochodzenia roszczeń; 
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podkreśla, że należy wyeliminować bariery 
w dostępie do środków odwoławczych, w 
tym niewystarczające uprawnienia sądów 
do nakazania skutecznego zaspokojenia 
roszczeń; dostrzega, jak ważne jest 
przeniesienie ciężaru dowodu jako 
niezbędny warunek wstępny zapewnienia 
skutecznych środków odwoławczych w 
przypadku rozproszonych szkód w 
środowisku; podkreśla kluczową rolę 
organizacji pozarządowych działających 
na rzecz ochrony środowiska w 
podnoszeniu świadomości i podejmowaniu 
działań prawnych zapewniających 
przestrzeganie przepisów o ochronie 
środowiska; w związku z tym podkreśla 
potrzebę poprawy dostępu organizacji 
pozarządowych do wymiaru 
sprawiedliwości, w szczególności w 
przypadku rozległego zanieczyszczenia, w 
tym poprzez usunięcie barier w sporach 
sądowych, w szczególności związanych z 
legitymacją procesową i kosztami 
sądowymi, by możliwe było wszczynanie 
postępowań sądowych; uważa ponadto, że 
w celu ogólnego poprawienia dostępu do 
wymiaru sprawiedliwości należy uchylić 
przepisy zakazujące prawnikom 
naliczania opłat uzależnionych od 
wyników, ofiarom szkód środowiskowych 
spowodowanych przez korporacje należy 
zapewnić priorytetowe traktowanie w 
postępowaniach upadłościowych oraz 
umożliwić finansowanie kosztów 
postępowania sądowego przez strony 
trzecie;

Or. en

Poprawka 74
Marie Toussaint, Sirpa Pietikäinen, Michal Wiezik, Pascal Durand, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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9a. uznaje wartość wewnętrzną 
ekosystemów i ich prawa do ochrony oraz 
wzywa do ustanowienia mechanizmów 
umożliwiających organizacjom 
działającym na rzecz ochrony środowiska 
podejmowanie działań prawnych w ich 
imieniu; wzywa do składania sprawozdań 
i monitorowania pełnej odbudowy 
ekosystemów; przypomina również o 
potrzebie prawnego uznania światowego 
dziedzictwa naturalnego;

Or. fr

Poprawka 75
Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a.  uważa, że zrewidowane ramy 
powinny przewidywać intensywniejszą 
wymianę najlepszych praktyk między 
państwami członkowskimi;

Or. en

Poprawka 76
Marie Toussaint, Tiemo Wölken, Manon Aubry, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9b. podkreśla, że osiągnięcie celu, 
jakim jest skuteczna rozliczalność za 
szkody wyrządzone środowisku 
naturalnemu, może być znacznie 
utrudnione przez blokowanie 
zaangażowania społecznego w wyniku 
korzystania przez przedsiębiorstwa ze 
strategicznych powództw zmierzających do 
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stłumienia debaty publicznej (SLAPP) i 
innych stanowiących nadużycie skarg; 
apeluje do Komisji o wprowadzenie 
dodatkowych środków zapobiegawczych, 
gwarancji proceduralnych i sankcji 
karnych wobec przedsiębiorstw 
wnoszących powództwa mające charakter 
nadużycia, służące ograniczeniu debaty 
publicznej i zastraszeniu ofiar w 
kontekście szkód wyrządzonych 
środowisku naturalnemu;

Or. en

Poprawka 77
Marie Toussaint, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Ustęp 9 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9c. uważa, że ramy odpowiedzialności 
za środowisko powinny zapewniać 
skuteczną mediację i środki zaradcze dla 
ofiar szkód wyrządzonych środowisku 
naturalnemu i związanych z nimi 
naruszeń praw człowieka, w tym 
mechanizmy rozpatrywania skarg na 
szczeblu operacyjnym; uważa, że należy 
zapewnić szczególną ochronę ludności 
tubylczej, sygnalistom informującym o 
nieprawidłowościach dotyczących 
środowiska i obrońcom praw człowieka; 
podkreśla również, że w każdym razie 
należy zapewniać ochronę osobom 
zmuszonym do opuszczenia miejsca 
zwykłego pobytu, czego przyczyną, w 
całości lub w części, są nagłe lub 
stopniowe szkody w środowisku 
wyrządzone przez działalność 
przedsiębiorstw, mogące mieć 
niekorzystny wpływ na życie lub warunki 
życia tych osób;

Or. en
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Poprawka 78
Marie Toussaint, Tiemo Wölken, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 9 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9d. zdecydowanie potępia wszelkie 
formy przemocy, nękania i zastraszania – 
w tym powództwa o zniesławienie i inne 
strategiczne powództwa zmierzające do 
stłumienia debaty publicznej – stosowane 
wobec obrońców środowiska i praw 
człowieka, czy to bezpośrednio – wobec 
właśnie tych osób – czy to pośrednio – 
wobec ich rodzin, znajomych lub 
współpracowników; apeluje do państw 
członkowskich o zapewnienie 
odpowiedniego i skutecznego dochodzenia 
w sprawie takich działań oraz ich 
ścigania, aby obrońcy środowiska i praw 
człowieka mogli prowadzić działalność 
wolną od gróźb, ograniczeń i braku 
poczucia bezpieczeństwa; podkreśla 
kluczową rolę obrońców praw człowieka w 
dziedzinie środowiska dla praw człowieka 
i podstawowej wolności korzystania z 
czystego, bezpiecznego, zdrowego i 
zrównoważonego środowiska;

Or. en

Poprawka 79
Marie Toussaint, Heidi Hautala, Manon Aubry, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Ustęp 9 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9e. uważa, że ramy te powinny 
zobowiązywać przedsiębiorstwa do 
posiadania skutecznego mechanizmu 
sprawozdawczości dotyczącej ochrony 
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środowiska, który powinien być 
przejrzysty, dostępny i wiarygodny; 
ponownie podkreśla w związku z tym 
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 80
Marie Toussaint, Manon Aubry, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Ustęp 9 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9f. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ustanowienia systemów 
ochrony i wsparcia dla ofiar szkód 
wyrządzonych środowisku naturalnemu 
oraz do zapewnienia im pełnego dostępu 
do wymiaru sprawiedliwości, a także do 
informacji i odszkodowań; podkreśla 
kluczową rolę organizacji pozarządowych 
działających na rzecz ochrony środowiska 
w podnoszeniu świadomości, 
reprezentowaniu interesów ofiar i 
podejmowaniu działań prawnych; apeluje 
do Komisji i państw członkowskich, aby 
zapewniły im odpowiednie wsparcie 
finansowe;

Or. en

Poprawka 81
Marie Toussaint
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Projekt rezolucji
Ustęp 9 g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9g. uznaje prawa przyrody i podkreśla, 
że organy publiczne powinny przyjąć 
oparte na prawach przyrody podejście do 
ochrony środowiska, w ramach którego 
ustanowione zostaną mechanizmy, takie 
jak organy opieki prawnej, reprezentujące 
prawa i interesy naturalnych jednostek 
takich jak jeziora, rzeki i inne ekosystemy; 
wyraża przekonanie, że tam, gdzie przyjęto 
podejścia oparte na prawach przyrody, 
osoby fizyczne, organizacje pozarządowe i 
inne zainteresowane strony powinny być 
w stanie dochodzić zadośćuczynienia i 
naprawienia poniesionych szkód w 
imieniu jednostek naturalnych 
dotkniętych szkodami wyrządzonymi 
środowisku; ponadto apeluje o 
ustanowienie specjalnych standardów 
egzekwowania praw przyrody tam, gdzie 
uznano je w praktyce;

Or. en

Poprawka 82
Marie Toussaint, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 9 h (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9h. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
ustawodawczy Komisji zmieniający 
rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 w 
sprawie zastosowania postanowień 
Konwencji z Aarhus (COM(2020)0642 
final) służący umożliwieniu lepszej 
kontroli publicznej nad unijnymi aktami 
prawnymi mającymi wpływ na 
środowisko; w związku z tym wzywa Radę, 
jako współprawodawcę odpowiedzialnego 
za skuteczne wdrożenie trzeciego filaru 
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Konwencji z Aarhus, do zagwarantowania 
osobom fizycznym i organizacjom 
pozarządowym dostępu do sądów w celu 
wnoszenia powództwa 
przedstawicielskiego bezpośrednio 
przeciwko podmiotowi gospodarczemu 
potencjalnie odpowiedzialnemu za szkody 
wyrządzone środowisku, niezależnie od 
ich formy;

Or. en

Poprawka 83
Marie Toussaint, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 9 i (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9i. uważa, że wniosek Komisji 
zmieniający rozporządzenie w sprawie 
zastosowania postanowień Konwencji z 
Aarhus należy poprawić, zwłaszcza przez 
rozszerzenie zakresu mechanizmu 
przeglądu wewnętrznego na działania 
wymagające krajowych środków 
wykonawczych i decyzji Komisji w sprawie 
pomocy państwa, a także przez 
wprowadzenie przepisów dotyczących 
regulacji kosztów, zabezpieczających 
organizacje działające na rzecz ochrony 
środowiska;

Or. en

Poprawka 84
Kosma Złotowski

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa, że należy doprecyzować 10. uważa, że należy doprecyzować 
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większość definicji zawartych w 
dyrektywie ELD, aby uczynić ją 
sprawiedliwą i zrozumiałą dla wszystkich 
zainteresowanych stron oraz sprostać 
szybkiemu przyrostowi ilości 
zanieczyszczeń; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje obecne starania 
na rzecz opracowania dokumentu 
porozumienia w sprawie kluczowych 
definicji i koncepcji zawartych w 
dyrektywie ELD; wyraża jednak 
ubolewanie, że Komisja i rządowe grupy 
ekspertów ds. dyrektywy ELD nie 
osiągnęły porozumienia co do jej formatu, 
co oznacza, że dokument porozumienia 
pozostaje dokumentem opracowanym 
przez firmę doradczą zatrudnioną przez 
Komisję w celu wsparcia wdrożenia 
wieloletniego programu prac na lata 
2017–2020 w odniesieniu do dyrektywy 
ELD;

większość definicji zawartych w 
dyrektywie ELD, aby uczynić ją 
sprawiedliwą i zrozumiałą dla wszystkich 
zainteresowanych stron oraz sprostać 
szybkiemu przyrostowi ilości 
zanieczyszczeń; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje obecne starania 
na rzecz opracowania dokumentu 
porozumienia w sprawie kluczowych 
definicji i koncepcji zawartych w 
dyrektywie ELD;

Or. pl

Poprawka 85
Franco Roberti, Marie Toussaint, Sabrina Pignedoli, Laura Ferrara

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa, że należy doprecyzować 
większość definicji zawartych w 
dyrektywie ELD, aby uczynić ją 
sprawiedliwą i zrozumiałą dla wszystkich 
zainteresowanych stron oraz sprostać 
szybkiemu przyrostowi ilości 
zanieczyszczeń; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje obecne starania 
na rzecz opracowania dokumentu 
porozumienia w sprawie kluczowych 
definicji i koncepcji zawartych w 
dyrektywie ELD; wyraża jednak 
ubolewanie, że Komisja i rządowe grupy 
ekspertów ds. dyrektywy ELD nie 
osiągnęły porozumienia co do jej formatu, 

10. uważa, że należy doprecyzować i 
rozszerzyć większość definicji zawartych w 
dyrektywie ELD, aby uczynić ją 
sprawiedliwą i zrozumiałą dla wszystkich 
zainteresowanych stron, takich jak 
podmioty gospodarcze, właściwe organy, 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego 
i ubezpieczyciele, oraz sprostać szybkiemu 
przyrostowi ilości zanieczyszczeń; w 
związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
obecne starania na rzecz opracowania 
dokumentu porozumienia w sprawie 
kluczowych definicji i koncepcji zawartych 
w dyrektywie ELD; wyraża jednak 
ubolewanie, że Komisja i rządowe grupy 
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co oznacza, że dokument porozumienia 
pozostaje dokumentem opracowanym 
przez firmę doradczą zatrudnioną przez 
Komisję w celu wsparcia wdrożenia 
wieloletniego programu prac na lata 2017–
2020 w odniesieniu do dyrektywy ELD;

ekspertów ds. dyrektywy ELD nie 
osiągnęły porozumienia co do jej formatu, 
co oznacza, że dokument porozumienia 
pozostaje dokumentem opracowanym 
przez firmę doradczą zatrudnioną przez 
Komisję w celu wsparcia wdrożenia 
wieloletniego programu prac na lata 2017–
2020 w odniesieniu do dyrektywy ELD;

Or. en

Poprawka 86
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa, że należy doprecyzować 
większość definicji zawartych w 
dyrektywie ELD, aby uczynić ją 
sprawiedliwą i zrozumiałą dla wszystkich 
zainteresowanych stron oraz sprostać 
szybkiemu przyrostowi ilości 
zanieczyszczeń; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje obecne starania 
na rzecz opracowania dokumentu 
porozumienia w sprawie kluczowych 
definicji i koncepcji zawartych w 
dyrektywie ELD; wyraża jednak 
ubolewanie, że Komisja i rządowe grupy 
ekspertów ds. dyrektywy ELD nie 
osiągnęły porozumienia co do jej formatu, 
co oznacza, że dokument porozumienia 
pozostaje dokumentem opracowanym 
przez firmę doradczą zatrudnioną przez 
Komisję w celu wsparcia wdrożenia 
wieloletniego programu prac na lata 2017–
2020 w odniesieniu do dyrektywy ELD;

10. wyraża ubolewanie z powodu 
braku przejrzystości i precyzji 
zdecydowanej większości przepisów 
opracowanych na szczeblu europejskim, 
jak np. dzieje się w przypadku większości 
definicji zawartych w dyrektywie ELD; 
jest zdania, że prawodawca powinien 
uprościć i poprawić redakcję tekstu 
przepisów unijnych, łącznie z 
doprecyzowaniem celów przepisów; w 
związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
obecne starania na rzecz opracowania 
dokumentu porozumienia w sprawie 
kluczowych definicji i koncepcji zawartych 
w dyrektywie ELD; wyraża jednak 
ubolewanie, że Komisja i rządowe grupy 
ekspertów ds. dyrektywy ELD nie 
osiągnęły porozumienia co do jej formatu, 
co oznacza, że dokument porozumienia 
pozostaje dokumentem opracowanym 
przez firmę doradczą zatrudnioną przez 
Komisję w celu wsparcia wdrożenia 
wieloletniego programu prac na lata 2017–
2020 w odniesieniu do dyrektywy ELD;

Or. es
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Poprawka 87
Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa, że należy doprecyzować 
większość definicji zawartych w 
dyrektywie ELD, aby uczynić ją 
sprawiedliwą i zrozumiałą dla wszystkich 
zainteresowanych stron oraz sprostać 
szybkiemu przyrostowi ilości 
zanieczyszczeń; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje obecne starania 
na rzecz opracowania dokumentu 
porozumienia w sprawie kluczowych 
definicji i koncepcji zawartych w 
dyrektywie ELD; wyraża jednak 
ubolewanie, że Komisja i rządowe grupy 
ekspertów ds. dyrektywy ELD nie 
osiągnęły porozumienia co do jej formatu, 
co oznacza, że dokument porozumienia 
pozostaje dokumentem opracowanym 
przez firmę doradczą zatrudnioną przez 
Komisję w celu wsparcia wdrożenia 
wieloletniego programu prac na lata 2017–
2020 w odniesieniu do dyrektywy ELD;

10. uważa, że należy doprecyzować 
większość definicji zawartych w 
dyrektywie ELD, takich jak definicje 
szkody wyrządzonej środowisku 
naturalnemu i podmiotu gospodarczego, 
aby uczynić ją sprawiedliwą i zrozumiałą 
dla wszystkich zainteresowanych stron 
oraz sprostać szybkiemu przyrostowi ilości 
zanieczyszczeń; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje obecne starania 
na rzecz opracowania dokumentu 
porozumienia w sprawie kluczowych 
definicji i koncepcji zawartych w 
dyrektywie ELD; wyraża jednak 
ubolewanie, że Komisja i rządowe grupy 
ekspertów ds. dyrektywy ELD nie 
osiągnęły porozumienia co do jej formatu, 
co oznacza, że dokument porozumienia 
pozostaje dokumentem opracowanym 
przez firmę doradczą zatrudnioną przez 
Komisję w celu wsparcia wdrożenia 
wieloletniego programu prac na lata 2017–
2020 w odniesieniu do dyrektywy ELD;

Or. en

Poprawka 88
Franco Roberti, Sabrina Pignedoli, Laura Ferrara

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. zwraca uwagę, że różne 
interpretacje i stosowanie „progu 
istotności” w odniesieniu do szkód w 
środowisku zostały uznane za główną 
przyczynę nierównego stosowania 
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dyrektywy ELD; wzywa zatem do bardziej 
spójnego stosowania oraz zapewnienia 
lepszego wyjaśnienia i wytycznych 
dotyczących progu „poważnej szkody” w 
kontekście dyrektywy ELD; wzywa do 
wyjaśnienia i zharmonizowania progu 
„poważnej” szkody dla różnorodności 
biologicznej oraz kryteriów jej określania, 
a także do dostosowania systemu 
odpowiedzialności za środowisko do art. 6 
ust. 2 dyrektywy siedliskowej;

Or. en

Poprawka 89
Marie Toussaint, Sirpa Pietikäinen, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. apeluje do Komisji, aby do 
zawartych w art. 2 definicji „szkód 
wyrządzonych środowisku naturalnemu” i 
„zasobów naturalnych” włączyła 
„ekosystemy” i „użytkowanie rekreacyjne 
i walory środowiska”;

Or. en

Poprawka 90
Marie Toussaint, Manon Aubry, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10b. uważa ponadto, że do 
kompleksowego przeglądu ram 
odpowiedzialności należy również 
skutecznie włączyć rozproszone formy 
zanieczyszczenia; podkreśla zwłaszcza, że 
do odpowiedzialności powinny być 
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pociągane również przedsiębiorstwa i ich 
jednostki zależne, których działalność 
skutkuje w szczególności produkcją, 
wykorzystaniem lub uwalnianiem 
niebezpiecznych chemikaliów, 
nanocząstek plastiku, pestycydów i CO2 
oraz emisjami innych gazów 
cieplarnianych; poza tym podkreśla, że 
wymogi dotyczące związku przyczynowego 
nie powinny stanowić przeszkody dla 
uznania odpowiedzialności w przypadku 
szkód rozproszonych lub łącznych, takich 
jak zmiana klimatu czy utrata 
różnorodności biologicznej; w związku z 
tym wzywa Komisję do dopilnowania, aby 
w zakres jej przyszłego wniosku 
dotyczącego rozporządzenia w sprawie 
odpowiedzialności za środowisko i 
dyrektywy ECD weszły również 
rozproszone formy zanieczyszczenia, lub 
do przedstawienia projektu pilnie 
potrzebnych nowych przepisów 
ustanawiających system 
odpowiedzialności za zanieczyszczenia 
rozproszone, zgodnie z zasadą 
„zanieczyszczający płaci”;

Or. en

Poprawka 91
Marie Toussaint, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 10 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10c. wyraża ubolewanie, że działalność 
o potencjalnym negatywnym wpływie na 
różnorodność biologiczną i środowisko, 
taka jak transport rurociągami substancji 
niebezpiecznych i wprowadzanie 
inwazyjnych gatunków obcych, nie jest 
obecnie objęta wymogiem 
odpowiedzialności na zasadzie ryzyka; 
zauważa, że w szczególności w odniesieniu 
do szkód dla różnorodności biologicznej 
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działania określone w załączniku III w 
niewystarczającym stopniu obejmują 
sektory potencjalnie szkodliwe;

Or. en

Poprawka 92
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zwraca się do Komisji z wnioskiem 
o przeprowadzenie badania dla ustalenia, 
czy rozszerzenie zakresu dyrektywy ELD w 
dążeniu do dostosowania jej do innych 
aktów prawnych UE, w tym dyrektywy 
ECD, mogłoby ograniczyć krótko- i 
długoterminowe szkody dla środowiska, 
zdrowia ludzi i jakości powietrza; ponadto 
zwraca się do Komisji o ocenę, czy w 
podejściu opartym na zasadzie ostrożności 
stosowne jest założenie potencjalnie 
niebezpiecznych zagrożeń lub skutków;

skreśla się

Or. es

Poprawka 93
Marie Toussaint, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zwraca się do Komisji z wnioskiem 
o przeprowadzenie badania dla ustalenia, 
czy rozszerzenie zakresu dyrektywy ELD 
w dążeniu do dostosowania jej do innych 
aktów prawnych UE, w tym dyrektywy 
ECD, mogłoby ograniczyć krótko- i 
długoterminowe szkody dla środowiska, 
zdrowia ludzi i jakości powietrza; ponadto 

11. apeluje do Komisji o 
zharmonizowanie i rozszerzenie zakresu 
dyrektywy ELD, tak aby objęła ona 
wszystkie szkody wyrządzone środowisku 
naturalnemu, w tym szkody czysto 
ekologiczne, mając na względzie prawa 
przyrody i przyszłe pokolenia; wzywa do 
rozszerzenia kategorii niebezpiecznych 
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zwraca się do Komisji o ocenę, czy w 
podejściu opartym na zasadzie ostrożności 
stosowne jest założenie potencjalnie 
niebezpiecznych zagrożeń lub skutków;

rodzajów działalności wymienionych w 
załączniku III do dyrektywy ELD w celu 
uwzględnienia wszystkich działań, które 
są potencjalnie szkodliwe dla środowiska i 
zdrowia ludzkiego, z uwzględnieniem 
powietrza i atmosfery; dodaje ponadto, że 
w odniesieniu do szkód dotyczących 
powierzchni ziemi zakres powinien zostać 
rozszerzony poza zwykłe odniesienie do 
„znaczącego ryzyka dla zdrowia ludzi”; 
zwraca się ogólniej do Komisji o 
rozszerzenie zakresu dyrektywy ELD w 
dążeniu do dostosowania jej do innych 
aktów prawnych UE, w tym dyrektywy w 
sprawie emisji przemysłowych i dyrektywy 
ECD, w celu ograniczenia oraz, 
ostatecznie, uniknięcia krótko- i 
długoterminowych szkód dla środowiska, 
zdrowia ludzi i jakości powietrza; ponadto 
zwraca się do Komisji o ocenę, czy w 
podejściu opartym na zasadzie ostrożności 
stosowne jest założenie potencjalnie 
niebezpiecznych zagrożeń lub skutków;

Or. en

Poprawka 94
Franco Roberti, Marie Toussaint, Manon Aubry, Lara Wolters, Sabrina Pignedoli, 
Laura Ferrara

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zwraca się do Komisji z wnioskiem 
o przeprowadzenie badania dla ustalenia, 
czy rozszerzenie zakresu dyrektywy ELD w 
dążeniu do dostosowania jej do innych 
aktów prawnych UE, w tym dyrektywy 
ECD, mogłoby ograniczyć krótko- i 
długoterminowe szkody dla środowiska, 
zdrowia ludzi i jakości powietrza; ponadto 
zwraca się do Komisji o ocenę, czy w 
podejściu opartym na zasadzie ostrożności 
stosowne jest założenie potencjalnie 

11. wzywa Komisję do rozszerzenia 
zakresu przewidzianej w dyrektywie ELD 
odpowiedzialności na zasadzie ryzyka na 
działania nieuwzględnione w załączniku 
III, tak aby objąć wszystkie szkody w 
środowisku naturalnym, a także szkody 
dla zdrowia ludzkiego, takie jak 
zanieczyszczanie powietrza przez 
samochody naruszające unijne przepisy 
dotyczące emisji pochodzących z 
samochodów, w celu poprawy 
skuteczności przepisów we wdrażaniu 
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niebezpiecznych zagrożeń lub skutków; zasady „zanieczyszczający płaci”; uważa, 
że takie rozszerzenie zakresu umożliwiłoby 
skoordynowanie dyrektywy ELD z innymi 
przepisami UE dotyczącymi ochrony 
zdrowia ludzkiego i środowiska, w tym z 
dyrektywą ECD, i ułatwiłoby dodanie do 
niej przepisów takich jak wymóg realizacji 
działań zapobiegawczych i 
nadzwyczajnych działań naprawczych – 
albo do samej dyrektywy, albo do 
przepisów prawa krajowego 
transponujących dyrektywę; ponadto 
zwraca się do Komisji o ocenę 
potencjalnych szkód, jakie w krótkim i 
długim terminie może spowodować tzw. 
przemysłowa „zasada innowacji”, oraz 
zagrożenia, jakie stanowi ona dla 
ugruntowanej zasady ostrożności i 
możliwości ograniczenia przez nią 
odpowiedzialności za szkody wyrządzone 
środowisku naturalnemu;

Or. en

Poprawka 95
Franco Roberti, Marie Toussaint, Manon Aubry, Lara Wolters, Sabrina Pignedoli, 
Laura Ferrara

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. zauważa, że działania określone w 
załączniku III w niewystarczającym 
stopniu obejmują sektory, które mogą 
wyrządzać potencjalne szkody w 
środowisku; zwraca uwagę na fakt, że 
istnieją rodzaje działalności o potencjalnie 
negatywnym wpływie na różnorodność 
biologiczną i środowisko, takie jak 
transport rurociągami substancji 
niebezpiecznych poza zakładami 
przemysłowymi, o których mowa w 
załączniku III, przemysł wydobywczy, 
wprowadzanie inwazyjnych gatunków 
obcych oraz działalność dotycząca gazu 
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łupkowego, które nie są obecnie objęte 
wymogiem odpowiedzialności na zasadzie 
ryzyka;

Or. en

Poprawka 96
Marie Toussaint, Sirpa Pietikäinen, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. apeluje do Komisji, aby zapewniła 
odpowiedzialność producenta na zasadzie 
ryzyka;

Or. en

Poprawka 97
Marie Toussaint, Sirpa Pietikäinen, Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Ustęp 11 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11b. apeluje, by każdy podmiot 
odnoszący korzyści z działalności ponosił 
również odpowiedzialność, zgodnie z 
dyrektywą ELD, za szkody wyrządzone 
środowisku naturalnemu lub 
zanieczyszczenia spowodowane przez tę 
działalność;

Or. en

Poprawka 98
Marie Toussaint, Sirpa Pietikäinen, Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Ustęp 11 c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

11c. wzywa do rozszerzenia zakresu 
dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za 
środowisko (dyrektywy ELD) na wszystkie 
szkody wyrządzone środowisku 
naturalnemu, wszystkie rodzaje szkód w 
środowisku oraz szkody spowodowane 
przez wszystkie rodzaje działalności 
zawodowej;

Or. en

Poprawka 99
Marie Toussaint, Sirpa Pietikäinen, Manon Aubry, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Ustęp 11 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11d. zauważa, że w art. 1 dyrektywy 
ELD należy poszerzyć ramy 
odpowiedzialności za środowisko, tak aby 
obejmowały rekultywację środowiskową i 
odbudowę środowiska do warunków 
początkowych po zakończeniu działalności 
zawodowej, nawet jeżeli szkody 
wyrządzone środowisku naturalnemu 
wynikają z działalności lub emisji 
wyraźnie zatwierdzonych przez właściwe 
organy;

Or. en

Poprawka 100
Marie Toussaint, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 11 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11e. wzywa do wprowadzenia 
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odszkodowań karnych z tytułu 
odpowiedzialności za środowisko na mocy 
dyrektywy ELD;

Or. en

Poprawka 101
Marie Toussaint, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 11 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11f. zauważa, że próg istotności 
wymagany zgodnie z definicją szkody 
wyrządzonej środowisku naturalnemu, 
zawartą w art. 3 dyrektywy ELD, okazał 
się w praktyce problematyczny dla państw 
członkowskich dążących do zapewnienia 
wysokiego poziomu ochrony środowiska; 
wzywa w związku z tym do usunięcia tego 
progu lub szczegółowego wyjaśnienia tej 
kwestii w prawie Unii w celu usunięcia 
barier w ochronie środowiska;

Or. en

Poprawka 102
Marie Toussaint, Manon Aubry, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Ustęp 11 g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11g. podkreśla, że szkody czysto 
ekologiczne powinny pociągać za sobą 
odpowiedzialność administracyjną, 
cywilną i karną przedsiębiorstw, które je 
spowodowały; podkreśla również, że te 
formy odpowiedzialności współistnieją z 
innymi systemami odpowiedzialności w 
prawie gospodarczym, w tym w prawie 
ochrony konsumentów bądź prawie 
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konkurencji, które również mogą mieć 
zastosowanie ze względu na postępowanie 
niektórych przedsiębiorstw skutkujące 
szkodami w środowisku;

Or. en

Poprawka 103
Marie Toussaint

Projekt rezolucji
Ustęp 11 h (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11h. podkreśla, że to prawo o ochronie 
środowiska stanowi część prawodawstwa 
Unii odznaczającą się największym 
deficytem transpozycji w państwach 
członkowskich; zauważa, że chociaż 
wskazuje to na niestosowanie się przez 
państwa członkowskie do unijnego 
dorobku, często to właśnie działania osób 
prywatnych i prawnych spowodowały te 
naruszenia; podkreśla, że powinna istnieć 
pewna korelacja między naruszeniem 
przepisów dotyczących środowiska a 
stosowaniem skutecznych, 
proporcjonalnych i odstraszających 
sankcji i kar przewidzianych w dyrektywie 
w sprawie odpowiedzialności za 
środowisko i dyrektywie w sprawie 
przestępstw przeciwko środowisku; wzywa 
Komisję do poprawy współpracy między 
odpowiednimi dyrekcjami generalnymi w 
celu zapewnienia spójności w stosownych 
przypadkach oraz do wydania wytycznych 
i zaleceń dla państw członkowskich na 
potrzeby skutecznego wdrażania;

Or. en

Poprawka 104
Marie Toussaint, Manon Aubry



AM\1221088PL.docx 65/105 PE663.019v01-00

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 11 i (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11i. 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 105
Marie Toussaint, Michal Wiezik, Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Ustęp 11 j (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11j. wzywa Komisję do podjęcia 
działań, w tym w stosownych przypadkach 
działań prawnych, dla zagwarantowania, 
by długotrwałe procedury w państwach 
członkowskich służące rozstrzygnięciu 
kwestii odpowiedzialności za obciążenia 
dla środowiska nie stanowiły zagrożenia 
dla osiągnięcia celu, jakim jest wysoki 
poziom ochrony środowiska i poprawa 
jego jakości zgodnie z Kartą praw 
podstawowych Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 106
Marie Toussaint, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 11 k (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11k. podkreśla, że wszystkie działania 
powodujące lub mogące powodować 
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znaczne pogorszenie jakości powietrza, 
jakości gleby lub jakości wody bądź 
znaczne szkody dla zwierząt lub roślin 
muszą zostać objęte przepisami art. 3 lit. 
a) dyrektywy ECD; w związku z tym 
apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o usunięcie barier 
regulacyjnych i administracyjnych dla 
wdrażania prawa karnego w dziedzinie 
ochrony środowiska oraz dyrektywy ECD;

Or. en

Poprawka 107
Marie Toussaint, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 11 l (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11l. apeluje do Komisji, aby 
przeanalizowała możliwość 
przedstawienia wniosku ustawodawczego 
dotyczącego przestępstwa ekobójstwa;

Or. en

Poprawka 108
Marie Toussaint, Manon Aubry, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Ustęp 11 m (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11m. apeluje do Komisji o harmonizację 
i znaczne zaostrzenie sankcji karnych 
nakładanych na mocy dyrektywy ECD 
przez uznanie przestępstw przeciwko 
środowisku za nierozerwalnie powiązane z 
praniem pieniędzy, korupcją lub innymi 
rodzajami przestępczości zorganizowanej, 
zdefiniowanymi w art. 83 ust. 1 TFUE; 
uważa w szczególności, że należy 
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uwzględnić przepis wiążący kwotę 
grzywny z osiągniętym zyskiem lub 
stratami, których uniknięto w wyniku 
przestępstwa, bądź zakresem szkód 
wyrządzonych środowisku naturalnemu 
lub kosztów rekultywacji, oraz że 
wysokość grzywny powinna być 
powiązana z rocznym obrotem lub 
uwzględniać sytuację finansową osób 
prawnych; uważa, że sankcjom tym 
powinno towarzyszyć również pozbawienie 
nielegalnych korzyści; uważa ponadto, że 
należy uwzględnić okoliczności 
obciążające, takie jak obiektywne związki 
z przestępczością zorganizowaną;

Or. en

Poprawka 109
Marie Toussaint, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 11 n (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11n. zachęca Komisję do opracowania 
zharmonizowanej klasyfikacji przestępstw 
przeciwko środowisku i szkód 
ekologicznych wraz z zalecaną 
klasyfikacją odpowiednich sankcji w celu 
dostarczenia właściwym organom 
krajowym i prokuratorom wytycznych 
dotyczących egzekwowania sankcji 
ustanowionych na podstawie dyrektywy 
ECD;

Or. en

Poprawka 110
Marie Toussaint, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 11 o (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

11o. wzywa Komisję do zapewnienia 
stosowania sankcji ustanowionych na 
mocy dyrektywy w sprawie przestępstw 
przeciwko środowisku; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do zapewnienia 
szybszego i skuteczniejszego 
rozpatrywania wszystkich skarg 
związanych z naruszeniami przepisów 
dyrektywy ECD; apeluje o udostępnienie 
wiarygodnych i publicznych danych 
dotyczących takich skarg wnoszonych na 
podstawie dyrektywy ECD; uważa w 
związku z tym, że władze i organy krajowe 
odpowiedzialne za rozpatrywanie skarg, 
prowadzenie dochodzeń i ściganie 
powinny otrzymać większe środki 
finansowe; uważa ponadto, że krajowym 
sędziom i prawnikom praktykom należy 
zapewnić specjalne szkolenia na temat 
przestępstw przeciwko środowisku na 
szczeblu unijnym i krajowym oraz że 
należy wspierać sieci prawników 
praktyków pragnące prowadzić szkolenia 
dla swoich członków;

Or. en

Poprawka 111
Marie Toussaint, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 11 p (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11p. przypomina, że istnieją przypadki 
instytucji publicznych lub przedsiębiorstw 
państwowych odpowiedzialnych za 
działania naruszające przepisy dotyczące 
środowiska, które to działania mogą 
stanowić przestępstwo; wzywa państwa 
członkowskie do skutecznego stosowania 
przepisu o ściganiu karnym odpowiednich 
osób fizycznych działających w imieniu 
osoby prawnej;
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Or. en

Poprawka 112
Marie Toussaint, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 11 q (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11q. uważa, że w odniesieniu do 
środków dotyczących konfiskaty i 
zamrożenia możliwe jest włączenie 
przepisu odsyłającego do dyrektywy w 
sprawie konfiskaty w celu wzmocnienia 
znaczenia środków dotyczących konfiskaty 
i zamrożenia funduszy w kontekście 
przestępczości przeciwko środowisku;

Or. en

Poprawka 113
Marie Toussaint, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 11 r (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11r. wzywa Komisję do zbadania 
możliwości rozszerzenia w przyszłości 
mandatu Prokuratury Europejskiej, tak 
aby obejmował on przestępstwa 
przewidziane w dyrektywie ECD;

Or. en

Poprawka 114
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Ustęp 12
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Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję do 
przeprowadzenia oceny, czy stosowne 
byłoby wprowadzenie odpowiedzialności 
jednostek dominujących i łańcuchowej za 
szkody wyrządzone zdrowiu ludzkiemu i 
środowisku20;

skreśla się

_________________
20 Zob. np. wyrok Trybunału 
Sprawiedliwości z dnia 10 września 2009 
r. w sprawie Akzo Nobel NV i inni 
przeciwko Komisji Wspólnot 
Europejskich, C-97/08 B, 
ECLI:EU:C:2009:536.

Or. es

Poprawka 115
Marie Toussaint, Heidi Hautala, Lara Wolters, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję do 
przeprowadzenia oceny, czy stosowne 
byłoby wprowadzenie odpowiedzialności 
jednostek dominujących i łańcuchowej za 
szkody wyrządzone zdrowiu ludzkiemu i 
środowisku20;

12. kładzie nacisk na potrzebę uznania 
odpowiedzialności jednostek 
dominujących i łańcuchowej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw za 
działania lub zaniechania ich jednostek 
zależnych, skutkujące szkodami 
wyrządzonymi zdrowiu ludzkiemu i 
środowisku, jak również na potrzebę 
wdrożenia kompleksowego systemu 
monitorowania zapewniającego 
właściwym organom skuteczny zestaw 
narzędzi do monitorowania i 
egzekwowania zgodności z wymogami 
ochrony środowiska i praw człowieka w 
całych łańcuchach dostaw, w 
szczególności na szczeblu lokalnym, 
zgodnie z zasadą, a także jako 
uzupełnienie zasady, że na 
przedsiębiorstwach z UE spoczywa 
obowiązek dochowania należytej 
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staranności w celu zapobiegania szkodom 
w środowisku powodowanym przez ich 
jednostki zależne prowadzące działalność 
poza UE; podkreśla, że taki system 
egzekwowania powinien umożliwiać 
organizacjom pozarządowym, dotkniętym 
społecznościom oraz ofiarom wchodzenie 
w interakcje oraz proaktywne 
uczestniczenie w procesie monitorowania, 
zwłaszcza przez przekazywanie dowodów i 
danych dotyczących domniemanych 
naruszeń wymogów ochrony środowiska i 
praw człowieka;

_________________
20 Zob. np. wyrok Trybunału 
Sprawiedliwości z dnia 10 września 2009 r. 
w sprawie Akzo Nobel NV i inni 
przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich 
, C-97/08 B, ECLI:EU:C:2009:536.

Or. en

Poprawka 116
Franco Roberti, Marie Toussaint, Manon Aubry, Sabrina Pignedoli, Laura Ferrara

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję do 
przeprowadzenia oceny, czy stosowne 
byłoby wprowadzenie odpowiedzialności 
jednostek dominujących i łańcuchowej za 
szkody wyrządzone zdrowiu ludzkiemu i 
środowisku20;

12. wzywa Komisję do wprowadzenia 
zasad odpowiedzialności pochodnej, tj. 
odpowiedzialności jednostek 
dominujących i łańcuchowej za szkody 
wyrządzone zdrowiu ludzkiemu i 
środowisku20;

_________________ _________________
20 Zob. np. wyrok Trybunału 
Sprawiedliwości z dnia 10 września 2009 r. 
w sprawie Akzo Nobel NV i inni 
przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich 
, C-97/08 B, ECLI:EU:C:2009:536.

20 Zob. np. wyrok Trybunału 
Sprawiedliwości z dnia 10 września 2009 r. 
w sprawie Akzo Nobel NV i inni 
przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich 
, C-97/08 B, ECLI:EU:C:2009:536.

Or. en
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Poprawka 117
Franco Roberti, Marie Toussaint, Sabrina Pignedoli, Laura Ferrara

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. 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, że w tym kontekście 
ważne jest, aby zobowiązania te były 
powiązane z obowiązkowymi wymogami 
tworzenia trwałej wartości, w tym 
egzekwowania obowiązków 
sprawozdawczości niefinansowej;

Or. en

Poprawka 118
Marie Toussaint, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. jest zdania, że sankcje karne 
powinny zostać rozszerzone na osoby 
prawne odpowiedzialne za naruszenia 
popełnione przez sprawców, np. na spółki 
dominujące wykorzystujące spółkę 
naruszającą prawo jako tarczę, na 
„wspólników w przestępstwie” oraz na 
spółki dominujące, zależne lub spółki 
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siostrzane czerpiące pośrednio zyski z 
naruszenia;

Or. en

Poprawka 119
Franco Roberti, Marie Toussaint, Manon Aubry, Lara Wolters, Sabrina Pignedoli, 
Laura Ferrara

Projekt rezolucji
Ustęp 12 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12b. uważa, że pilnie potrzebne są nowe 
przepisy, aby ustanowić jasne, solidne i 
możliwe do wyegzekwowania wymogi 
międzysektorowe dla przedsiębiorstw, 
odnoszące się do poszanowania praw 
człowieka, dobrego zarządzania i ochrony 
środowiska oraz przestrzegania zasad 
należytej staranności; podkreśla, że 
przepisy takie powinny opierać się na 
podejściu wieloproduktowym, mieć 
zastosowanie do wszystkich sektorów 
gospodarki w łańcuchu dostaw, w tym 
sektora finansowego, zarówno na 
wyższym, jak i na niższym szczeblu, oraz 
że powinien im towarzyszyć solidny 
mechanizm sprawozdawczości, 
ujawniania i egzekwowania, obejmujący 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające 
sankcje za nieprzestrzeganie przepisów;

Or. en

Poprawka 120
Marie Toussaint, Manon Aubry, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. jest zdania, że nieobowiązkowe 13. apeluje, aby zrewidowane zasady 
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pozwolenie i najnowocześniejsze 
zabezpieczenia należy utrzymać tylko w 
przypadku, gdy przedsiębiorstwo może 
udowodnić, że nie mogło wiedzieć o 
niebezpieczeństwie związanym z jego 
działalnością (przeniesienie ciężaru 
dowodu);

dotyczące odpowiedzialności za 
środowisko ograniczyły zakres stosowania 
„obrony w oparciu o pozwolenie” i 
„obrony oparciu o stan wiedzy naukowej i 
technicznej” na podstawie dyrektywy 
ELD, także przez przeniesienie ciężaru 
dowodu na moderatorów, w celu 
promowania zasady „zanieczyszczający 
płaci”, przy jednoczesnej poprawie 
skuteczności samych zasad dotyczących 
odpowiedzialności za środowisko;

Or. en

Poprawka 121
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. jest zdania, że nieobowiązkowe 
pozwolenie i najnowocześniejsze 
zabezpieczenia należy utrzymać tylko w 
przypadku, gdy przedsiębiorstwo może 
udowodnić, że nie mogło wiedzieć o 
niebezpieczeństwie związanym z jego 
działalnością (przeniesienie ciężaru 
dowodu);

13. jest zdania, że w każdym przypadku 
należy przestrzegać powszechnie uznanej 
zasady domniemania niewinności i że 
każda strona, także będąca organem 
administracji, musi przedstawić dowody 
na potwierdzenie faktów, na których 
opiera swoje roszczenia;

Or. es

Poprawka 122
Kosma Złotowski

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Komisję do dostosowania 
dyrektywy ELD do przepisów dotyczących 
odpowiedzialności cywilnej zarządów 
spółek w przypadkach, w których rada 

skreśla się
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zarządzająca spółki podjęła 
nieodpowiedzialne decyzje powodujące 
szkody w środowisku lub wiedziała o 
powodujących zanieczyszczenie 
działaniach prowadzonych w celu 
maksymalizacji zysków spółki i 
zwiększenia premii jej członków, ale nie 
uczyniła nic, aby im zapobiec21 ;
_________________
21 Np. afera „dieselgate” i sprawa 
dyrektora generalnego przedsiębiorstwa 
Volkswagen.

Or. pl

Poprawka 123
Marie Toussaint, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Komisję do dostosowania 
dyrektywy ELD do przepisów dotyczących 
odpowiedzialności cywilnej zarządów 
spółek w przypadkach, w których rada 
zarządzająca spółki podjęła 
nieodpowiedzialne decyzje powodujące 
szkody w środowisku lub wiedziała o 
powodujących zanieczyszczenie 
działaniach prowadzonych w celu 
maksymalizacji zysków spółki i 
zwiększenia premii jej członków, ale nie 
uczyniła nic, aby im zapobiec21;

14. wzywa Komisję do dostosowania 
dyrektywy ELD do przepisów dotyczących 
odpowiedzialności cywilnej zarządów 
spółek w przypadkach, w których można 
ustalić związek przyczynowy między 
działaniem, zaniechaniem lub 
niewłaściwym postępowaniem rady 
zarządzającej a zaistnieniem szkody w 
środowisku zdefiniowanej w dyrektywie 
ELD, m.in. w przypadku, gdy szkoda 
wynika z powodujących zanieczyszczenie 
działań prowadzonych w celu 
maksymalizacji zysków spółki i 
zwiększenia premii jej członków; 
zmienione zasady powinny gwarantować, 
że nie tylko przedsiębiorstwa jako 
podmioty prawne zostaną pociągnięte do 
odpowiedzialności, lecz że osobistą 
odpowiedzialność poniosą także osoby 
fizyczne, które w istotnym stopniu 
udzieliły przedsiębiorstwu pomocy, 
sponsorowały je lub zapewniły mu 
wsparcie finansowe, materialne lub 
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technologiczne, wiedząc, że ich udział 
przyczyni się do zaistnienia szkody czysto 
ekologicznej, dotykającej zarówno ludzi, 
jak i samej przyrody;

_________________
21 Np. afera „dieselgate” i sprawa 
dyrektora generalnego przedsiębiorstwa 
Volkswagen.

Or. en

Poprawka 124
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Komisję do dostosowania 
dyrektywy ELD do przepisów dotyczących 
odpowiedzialności cywilnej zarządów 
spółek w przypadkach, w których rada 
zarządzająca spółki podjęła 
nieodpowiedzialne decyzje powodujące 
szkody w środowisku lub wiedziała o 
powodujących zanieczyszczenie 
działaniach prowadzonych w celu 
maksymalizacji zysków spółki i 
zwiększenia premii jej członków, ale nie 
uczyniła nic, aby im zapobiec21;

14. wzywa Komisję do 
przeanalizowania możliwości zbliżenia 
dyrektywy ELD do przepisów dotyczących 
odpowiedzialności cywilnej zarządów 
spółek, które nakładają na członków tych 
zarządów odpowiedzialność za decyzje 
podejmowane przy pełnej i opartej na 
faktach wiedzy o negatywnych 
konsekwencjach dla środowiska;

_________________
21 Np. afera „dieselgate” i sprawa 
dyrektora generalnego przedsiębiorstwa 
Volkswagen.

Or. es

Poprawka 125
Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

14a.  podkreśla, że koszt szkód 
wyrządzonych środowisku naturalnemu 
ponoszony przez odpowiedzialne podmioty 
może zostać ograniczony przy 
wykorzystaniu instrumentów 
zabezpieczenia finansowego; odnotowuje 
jednak, że dyrektywa ELD nie przewiduje 
obowiązkowego systemu zabezpieczenia 
finansowego;

Or. en

Poprawka 126
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zwraca się do Komisji z wnioskiem 
o rozważenie możliwości wprowadzenia 
obowiązkowego systemu zabezpieczeń 
finansowych (obejmującego 
ubezpieczenie, gwarancje bankowe, 
wspólne zasoby przedsiębiorstw i obligacje 
lub środki finansowe), których 
maksymalny próg byłby wyznaczany w 
zależności od przypadku, aby uniknąć 
konieczności ponoszenia przez 
podatników kosztów zaradzenia szkodom 
wyrządzonym środowisku naturalnemu; 
ponadto zwraca się do Komisji z 
wnioskiem o opracowanie 
zharmonizowanej unijnej metodyki 
obliczania maksymalnego progu 
odpowiedzialności, z uwzględnieniem 
rodzaju działalności i skutków dla 
środowiska;

skreśla się

Or. es
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Poprawka 127
Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zwraca się do Komisji z wnioskiem 
o rozważenie możliwości wprowadzenia 
obowiązkowego systemu zabezpieczeń 
finansowych (obejmującego ubezpieczenie, 
gwarancje bankowe, wspólne zasoby 
przedsiębiorstw i obligacje lub środki 
finansowe), których maksymalny próg 
byłby wyznaczany w zależności od 
przypadku, aby uniknąć konieczności 
ponoszenia przez podatników kosztów 
zaradzenia szkodom wyrządzonym 
środowisku naturalnemu; ponadto zwraca 
się do Komisji z wnioskiem o opracowanie 
zharmonizowanej unijnej metodyki 
obliczania maksymalnego progu 
odpowiedzialności, z uwzględnieniem 
rodzaju działalności i skutków dla 
środowiska;

15. zwraca się do Komisji z wnioskiem 
o rozważenie możliwości wprowadzenia 
obowiązkowego systemu zabezpieczeń 
finansowych (obejmującego ubezpieczenie, 
gwarancje bankowe, wspólne zasoby 
przedsiębiorstw i obligacje lub środki 
finansowe), których maksymalny próg 
byłby wyznaczany w zależności od 
przypadku, aby uniknąć konieczności 
ponoszenia przez podatników kosztów 
zaradzenia szkodom wyrządzonym 
środowisku naturalnemu; ponadto zwraca 
się do Komisji z wnioskiem o opracowanie 
zharmonizowanej unijnej metodyki 
obliczania maksymalnego progu 
odpowiedzialności, z uwzględnieniem 
rodzaju działalności i skutków dla 
środowiska; podkreśla potrzebę 
zapewnienia, aby możliwe było 
wykorzystanie środków z zabezpieczenia 
finansowego, nawet w przypadku 
niewypłacalności odpowiedzialnego 
podmiotu gospodarczego;

Or. cs

Poprawka 128
Marie Toussaint, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zwraca się do Komisji z wnioskiem 
o rozważenie możliwości wprowadzenia 
obowiązkowego systemu zabezpieczeń 
finansowych (obejmującego ubezpieczenie, 
gwarancje bankowe, wspólne zasoby 

15. apeluje do Komisji o 
wprowadzenie obowiązkowego systemu 
zabezpieczeń finansowych (obejmującego 
ubezpieczenie, gwarancje bankowe, 
wspólne zasoby przedsiębiorstw i obligacje 
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przedsiębiorstw i obligacje lub środki 
finansowe), których maksymalny próg 
byłby wyznaczany w zależności od 
przypadku, aby uniknąć konieczności 
ponoszenia przez podatników kosztów 
zaradzenia szkodom wyrządzonym 
środowisku naturalnemu; ponadto zwraca 
się do Komisji z wnioskiem o opracowanie 
zharmonizowanej unijnej metodyki 
obliczania maksymalnego progu 
odpowiedzialności, z uwzględnieniem 
rodzaju działalności i skutków dla 
środowiska;

lub środki finansowe), których 
maksymalny próg byłby wyznaczany w 
zależności od przypadku, aby uniknąć 
konieczności ponoszenia przez podatników 
kosztów zaradzenia szkodom 
wyrządzonym środowisku naturalnemu; 
ponadto zwraca się do Komisji z 
wnioskiem o opracowanie 
zharmonizowanej unijnej metodyki 
obliczania maksymalnego progu 
odpowiedzialności, z uwzględnieniem 
rodzaju działalności i skutków dla 
środowiska; wzywa Komisję do 
wprowadzenia zasady, że koszty 
zaradzenia szkodom wyrządzonym 
środowisku naturalnemu powinny być 
zawsze ponoszone przez dany podmiot 
gospodarczy, nawet w przypadku jego 
niewypłacalności;

Or. en

Poprawka 129
Franco Roberti, Marie Toussaint, Manon Aubry, Sabrina Pignedoli, Laura Ferrara

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zwraca się do Komisji z wnioskiem 
o rozważenie możliwości wprowadzenia 
obowiązkowego systemu zabezpieczeń 
finansowych (obejmującego ubezpieczenie, 
gwarancje bankowe, wspólne zasoby 
przedsiębiorstw i obligacje lub środki 
finansowe), których maksymalny próg 
byłby wyznaczany w zależności od 
przypadku, aby uniknąć konieczności 
ponoszenia przez podatników kosztów 
zaradzenia szkodom wyrządzonym 
środowisku naturalnemu; ponadto zwraca 
się do Komisji z wnioskiem o opracowanie 
zharmonizowanej unijnej metodyki 
obliczania maksymalnego progu 
odpowiedzialności, z uwzględnieniem 
rodzaju działalności i skutków dla 

15. apeluje do Komisji o 
wprowadzenie obowiązkowego systemu 
zabezpieczeń finansowych (obejmującego 
ubezpieczenie, gwarancje bankowe, 
wspólne zasoby przedsiębiorstw i obligacje 
lub środki finansowe), których 
maksymalny próg byłby wyznaczany w 
zależności od przypadku, aby uniknąć 
konieczności ponoszenia przez podatników 
kosztów zaradzenia szkodom 
wyrządzonym środowisku naturalnemu; 
podkreśla, że ubezpieczenie nie może mieć 
na celu ograniczenia odpowiedzialności, 
lecz jedynie pokrycie kosztów zaradzenia 
szkodom;
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środowiska;

Or. en

Poprawka 130
Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zwraca się do Komisji z wnioskiem 
o rozważenie możliwości wprowadzenia 
obowiązkowego systemu zabezpieczeń 
finansowych (obejmującego ubezpieczenie, 
gwarancje bankowe, wspólne zasoby 
przedsiębiorstw i obligacje lub środki 
finansowe), których maksymalny próg 
byłby wyznaczany w zależności od 
przypadku, aby uniknąć konieczności 
ponoszenia przez podatników kosztów 
zaradzenia szkodom wyrządzonym 
środowisku naturalnemu; ponadto zwraca 
się do Komisji z wnioskiem o opracowanie 
zharmonizowanej unijnej metodyki 
obliczania maksymalnego progu 
odpowiedzialności, z uwzględnieniem 
rodzaju działalności i skutków dla 
środowiska;

15. zwraca się do Komisji z wnioskiem 
o wprowadzenie obowiązkowego systemu 
zabezpieczeń finansowych (obejmującego 
ubezpieczenie, gwarancje bankowe, 
wspólne zasoby przedsiębiorstw, papiery 
wartościowe i obligacje lub środki 
finansowe) w przypadku zobowiązań 
objętych odpowiedzialnością na zasadzie 
ryzyka, których maksymalny próg byłby 
wyznaczany w zależności od przypadku, 
aby uniknąć konieczności ponoszenia 
przez podatników kosztów zaradzenia 
szkodom wyrządzonym środowisku 
naturalnemu; ponadto zwraca się do 
Komisji z wnioskiem o opracowanie 
zharmonizowanej unijnej metodyki 
obliczania maksymalnego progu 
odpowiedzialności, z uwzględnieniem 
rodzaju działalności i skutków dla 
środowiska;

Or. en

Poprawka 131
Kosma Złotowski

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zwraca się do Komisji z wnioskiem 
o rozważenie możliwości wprowadzenia 

15. zwraca się do Komisji z wnioskiem 
o przeanalizowanie potencjalnych 
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obowiązkowego systemu zabezpieczeń 
finansowych (obejmującego ubezpieczenie, 
gwarancje bankowe, wspólne zasoby 
przedsiębiorstw i obligacje lub środki 
finansowe), których maksymalny próg 
byłby wyznaczany w zależności od 
przypadku, aby uniknąć konieczności 
ponoszenia przez podatników kosztów 
zaradzenia szkodom wyrządzonym 
środowisku naturalnemu; ponadto zwraca 
się do Komisji z wnioskiem o opracowanie 
zharmonizowanej unijnej metodyki 
obliczania maksymalnego progu 
odpowiedzialności, z uwzględnieniem 
rodzaju działalności i skutków dla 
środowiska;

korzyści wprowadzenia systemu 
zabezpieczeń finansowych (obejmującego 
ubezpieczenie, gwarancje bankowe, 
wspólne zasoby przedsiębiorstw i obligacje 
lub środki finansowe), których 
maksymalny próg byłby wyznaczany w 
zależności od przypadku, aby uniknąć 
konieczności ponoszenia przez podatników 
kosztów zaradzenia szkodom 
wyrządzonym środowisku naturalnemu; 
ponadto zwraca się do Komisji z 
wnioskiem o opracowanie 
zharmonizowanej unijnej metodyki 
obliczania maksymalnego progu 
odpowiedzialności, z uwzględnieniem 
rodzaju działalności i skutków dla 
środowiska;

Or. pl

Poprawka 132
Marie Toussaint, Sirpa Pietikäinen, Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa Komisję do ustanowienia 
obowiązkowego, obejmującego pełny 
zakres szkód ubezpieczenia od 
odpowiedzialności za środowisko dla 
wszystkich podmiotów gospodarczych w 
UE jako wstępnego warunku wydania 
decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, w celu rozwiązania 
istniejącego obecnie problemu 
zabezpieczenia finansowego 
przedsiębiorstw, a także do zobowiązania 
każdego państwa członkowskiego do 
podjęcia wszystkich środków niezbędnych 
dla zapewnienia odpowiedzialności za 
środowisko wszystkich podmiotów 
gospodarczych działających na ich 
terytorium;

Or. en
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Poprawka 133
Marie Toussaint, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Ustęp 15 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15b. wzywa Komisję, aby we wniosku 
ustawodawczym w sprawie przeglądu 
systemu przewidzianego w dyrektywie 
ELD uwzględniła fundusz na 
zobowiązania wynikające z dyrektywy 
ELD na szczeblu unijnym lub krajowym; 
apeluje również do Komisji o 
przeanalizowanie możliwości 
wykorzystania tego funduszu jako 
podstawy dla odnowionego systemu 
ochrony społeczno-środowiskowej;

Or. en

Poprawka 134
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. uważa, że jeżeli weźmie się pod 
uwagę, iż celem dyrektywy ELD jest 
zapobieganie i zaradzanie szkodom 
wyrządzonym środowisku, przyszłe 
rozporządzenie (rozporządzenie w sprawie 
odpowiedzialności za środowisko) 
powinno mieć zastosowanie do wszystkich 
przedsiębiorstw, które prowadzą 
działalność w UE, niezależnie od tego, 
gdzie zostały zarejestrowane lub gdzie 
mają siedzibę; uważa także, że sprostanie 
potrzebom przedsiębiorstw w gospodarce 
światowej wymaga całościowego podejścia 
i wzajemności;

16. uważa, że jeżeli weźmie się pod 
uwagę, iż celem dyrektywy ELD jest 
zapobieganie i zaradzanie szkodom 
wyrządzonym środowisku, przyszłe 
rozporządzenie (rozporządzenie w sprawie 
odpowiedzialności za środowisko) 
powinno mieć zastosowanie do wszystkich 
przedsiębiorstw, europejskich albo innych, 
które prowadzą działalność na rynku 
wewnętrznym, łącznie z tymi, które 
dopuściły się działań szkodliwych dla 
środowiska poza Unią, lecz chcą 
rozpocząć albo kontynuować działalność 
w UE, przykładowo przez zakaz udzielania 
dotacji lub brak możliwości udziału w 
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przetargach publicznych; uważa również, 
że zakres stosowania przyszłego 
rozporządzenia należy rozszerzyć na 
wszystkie organizacje pozarządowe, 
fundacje lub stowarzyszenia otrzymujące 
środki z funduszy europejskich, krajowych 
lub regionalnych, które wyrządziły lub 
mogą wyrządzić szkody w środowisku w 
ramach rozwoju działalności;

Or. es

Poprawka 135
Kosma Złotowski

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. uważa, że jeżeli weźmie się pod 
uwagę, iż celem dyrektywy ELD jest 
zapobieganie i zaradzanie szkodom 
wyrządzonym środowisku, przyszłe 
rozporządzenie (rozporządzenie w sprawie 
odpowiedzialności za środowisko) 
powinno mieć zastosowanie do wszystkich 
przedsiębiorstw, które prowadzą 
działalność w UE, niezależnie od tego, 
gdzie zostały zarejestrowane lub gdzie 
mają siedzibę; uważa także, że sprostanie 
potrzebom przedsiębiorstw w gospodarce 
światowej wymaga całościowego podejścia 
i wzajemności;

16. uważa, że jeżeli weźmie się pod 
uwagę, iż celem dyrektywy ELD jest 
zapobieganie i zaradzanie szkodom 
wyrządzonym środowisku, wyniki jej 
przeglądu powinny mieć zastosowanie do 
przedsiębiorstw, które prowadzą 
działalność w UE, niezależnie od tego, 
gdzie zostały zarejestrowane lub gdzie 
mają siedzibę;

Or. pl

Poprawka 136
Marie Toussaint, Heidi Hautala, Lara Wolters, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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16a. 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 ochrony 
środowiska lub działalność przemysłowa i 
wydobywcza korporacji 
międzynarodowych w tych krajach; 
apeluje również do Komisji o 
przeanalizowanie, w świetle ryzyka 
powstawania szkód transgranicznych, 
możliwych prawnych sposobów 
zagwarantowania, aby działające w UE 
międzynarodowe korporacje zostały 
pociągnięte do odpowiedzialności za swoje 
szkodliwe dla środowiska działania 
prowadzone w państwach trzecich, nawet 
jeśli takie działania nie mają związku z 
produktami lub usługami wprowadzanymi 
do obrotu na terytorium UE; wzywa UE i 
jej państwa członkowskie do zapewnienia, 
w każdym razie, dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości poprzez umożliwienie 
ofiarom postawienia jednostki 
dominującej przed sądem w UE, w 
szczególności wówczas, gdy systemy 
prawne wielu państw przyjmujących są 
nieodpowiednie; wzywa do rozszerzenia 
odpowiedzialności karnej i cywilnej na 
przedsiębiorstwa, które są wyraźnie 
powiązane z państwem członkowskim UE 
i które spowodowały szkody w środowisku 
lub przyczyniły się do nich bądź mają 
związek ze szkodami w środowisku w 
państwach trzecich, jeżeli nie podjęły one 
działań z należytą starannością i podjęły 
wszelkie uzasadnione środki w celu 
zapobieżenia szkodom;
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Or. en

Poprawka 137
Franco Roberti, Marie Toussaint, Manon Aubry, Lara Wolters, Sabrina Pignedoli, 
Laura Ferrara

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. powtarza, że zgodnie z dyrektywą 
ELD osoby, na które szkody wyrządzone 
środowisku miały niekorzystny wpływ, 
powinny być uprawnione do żądania od 
właściwych organów podjęcia działań; w 
związku z tym uważa, że każdej osobie lub 
organizacji, która ucierpiała z powodu 
szkód wyrządzonych środowisku 
naturalnemu lub wskutek ograniczenia 
praw w zakresie objętym dyrektywą ELD, 
należy udostępnić kompensacyjny 
mechanizm dochodzenia roszczeń 
zbiorowych;

Or. en

Poprawka 138
Franco Roberti, Marie Toussaint, Manon Aubry, Lara Wolters, Sabrina Pignedoli, 
Laura Ferrara

Projekt rezolucji
Ustęp 16 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16b. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
ustawodawczy Komisji zmieniający 
rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 w 
sprawie zastosowania postanowień 
Konwencji z Aarhus (COM(2020)0642 
final), służący umożliwieniu lepszej 
kontroli publicznej nad unijnymi aktami 
prawnymi mającymi wpływ na 
środowisko; biorąc pod uwagę, że zgodnie 
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z prawem europejskim obywatelom 
europejskim należy zagwarantować 
skuteczny i terminowy dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości (art. 9 ust. 3 
rozporządzenia w sprawie zastosowania 
postanowień Konwencji z Aarhus, art. 6 
TUE i odpowiednie przepisy europejskiej 
Konwencji o ochronie praw człowieka) 
oraz że koszty szkód wyrządzonych 
środowisku powinien ponosić 
zanieczyszczający (art. 191 TFUE), wzywa 
Radę, jako współprawodawcę 
odpowiedzialnego za skuteczne wdrożenie 
trzeciego filaru Konwencji z Aarhus, do 
zagwarantowania osobom fizycznym i 
organizacjom pozarządowym dostępu do 
sądów w celu wnoszenia powództwa 
przedstawicielskiego bezpośrednio 
przeciwko podmiotowi gospodarczemu 
potencjalnie odpowiedzialnemu za szkody 
wyrządzone środowisku;

Or. en

Poprawka 139
Marie Toussaint, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 16 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16b. uważa, że w przypadku szkód o 
zasięgu międzynarodowym i światowym, 
skarżący i ofiary powinni mieć możliwość 
wyboru wystąpienia z roszczeniami albo 
na mocy prawa państwa, w którym doszło 
do szkody, albo na mocy prawa kraju, w 
którym miało miejsce zdarzenie 
powodujące szkodę; poza tymi dwiema 
opcjami skarżący i ofiary powinni mieć 
możliwość zdecydowania się na 
zastosowanie prawa kraju, w którym 
wniesiono powództwo (prawo siedziby 
sądu); ponadto podkreśla, że w przypadku 
szkód rozproszonych i łącznych 
możliwości te powinny być również 
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dostępne dla powodów; w związku z tym 
apeluje do Komisji, aby oceniła możliwość 
przeprowadzenia odpowiedniego 
przeglądu rozporządzenia Rzym II;

Or. en

Poprawka 140
Marie Toussaint, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 16 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16c. apeluje do Komisji, aby rozważyła 
przygotowanie dyrektywy w sprawie 
odpowiedzialności korporacji za 
środowisko, która będzie w stanie 
uwzględnić specyfikę odpowiedzialności 
za środowisko dużych przedsiębiorstw w 
świetle prawa prywatnego; taka dyrektywa 
w sprawie odpowiedzialności korporacji 
za środowisko odnosiłaby się do 
prowadzonych na dużą skalę 
niebezpiecznych działań, których dotyczy 
dyrektywa w sprawie OOŚ, wprowadzania 
do obrotu na dużą skalę produktów 
niebezpiecznych, a także przedsiębiorstw 
kontrolujących duże segmenty łańcucha 
wartości; mogłaby ona ustanawiać zasady 
odpowiedzialności na zasadzie ryzyka w 
stosunku do wszelkich szkód w 
środowisku i zdrowiu ludzkim, uznawać 
zasady domniemania w odniesieniu do 
związku przyczynowego, a także 
odpowiedzialność solidarną lub 
proporcjonalną, a także regulować 
kwestię odpowiedzialności jednostek 
dominujących i łańcuchowej; w 
przypadku instalacji niebezpiecznych 
inspiracją byłaby niemiecka ustawa o 
odpowiedzialności za środowisko;

Or. en
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Poprawka 141
Marie Toussaint, Heidi Hautala, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 16 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16d. wzywa Komisję do włączenia zasad 
i celów leżących u podstaw polityki UE w 
zakresie ochrony środowiska i praw 
człowieka do rozdziałów dotyczących 
środowiska we wszystkich umowach 
handlowych UE; w związku z tym wzywa 
Komisję do dopilnowania, aby przepisy 
dotyczące środowiska były wykonalne i 
podlegały ogólnemu mechanizmowi 
rozstrzygania sporów;

Or. en

Poprawka 142
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. jest zdania, że w przypadku 
wyjątkowo rozległego zanieczyszczenia 
zaradzenie problemowi wymaga 
zastosowania nie tylko instrumentów 
odpowiedzialności za środowisko, ale 
także licznych innych instrumentów, w 
tym środków administracyjnych, kar 
finansowych, a w niektórych przypadkach 
postępowania karnego;

17. przypomina, że w art. 3 dyrektywy 
2008/99 z dnia 19 listopada 2008 r. 
wymieniono czyny uznawane za 
przestępstwa karne jako szkody w 
środowisku; z zadowoleniem przyjmuje 
fakt, że kraje takie jak Hiszpania włączyły 
do swoich kodeksów karnych przestępstwa 
przeciwko środowisku, takie jak np. 
rażące przypadki wyjątkowo rozległego 
zanieczyszczenia; wyraża zadowolenie z 
zawarcia w załączniku II do dyrektywy 
ELD wspólnych ram wyboru najbardziej 
odpowiednich środków, aby 
zagwarantować zaradzenie szkodom 
wyrządzonym środowisku naturalnemu; 
uważa, że Komisja powinna opublikować 
wszystkie zasoby i narzędzia zawarte w 
poszczególnych przepisach 
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wspólnotowych, aby państwa 
członkowskie mogły walczyć z każdym 
rodzajem szkody wyrządzonej środowisku 
naturalnemu lub zapobiegać tym 
szkodom;
María: obowiązuje już dyrektywa 
2008/99/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w 
sprawie ochrony środowiska poprzez 
prawo karne; w jej art. 3 wymieniono 
czyny uznawane za przestępstwa karne w 
stosunku do środowiska naturalnego: 
„Państwa członkowskie zapewniają, by 
następujące czyny, dokonane bezprawnie i 
umyślnie lub będące skutkiem 
przynajmniej rażącego niedbalstwa, 
stanowiły przestępstwa karne” i dodano 
wykaz przestępstw, które zawarto w 
hiszpańskim kodeksie karnym;
ponadto w komentowanej tutaj dyrektywie 
w załączniku II zawarto już wspólne ramy, 
które należy wykorzystywać, wybierając 
najbardziej odpowiednie środki, aby 
zagwarantować zaradzenie szkodom 
wyrządzonym środowisku naturalnemu;

Or. es

Poprawka 143
Franco Roberti, Marie Toussaint, Manon Aubry, Lara Wolters, Sabrina Pignedoli, 
Laura Ferrara

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. jest zdania, że w przypadku 
wyjątkowo rozległego zanieczyszczenia 
zaradzenie problemowi wymaga 
zastosowania nie tylko instrumentów 
odpowiedzialności za środowisko, ale 
także licznych innych instrumentów, w 
tym środków administracyjnych, kar 
finansowych, a w niektórych przypadkach 
postępowania karnego;

17. jest zdania, że w przypadku 
wyjątkowo rozległego zanieczyszczenia 
zaradzenie problemowi wymaga 
zastosowania nie tylko instrumentów 
odpowiedzialności za środowisko, ale 
także licznych innych instrumentów, w 
tym środków administracyjnych, kar 
finansowych, a w niektórych przypadkach 
postępowania karnego; zauważa, że same 
sankcje karne są często nieskuteczne, 
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ponieważ mogą prowadzić w dużym 
stopniu do oddalenia spraw dotyczących 
środowiska, zwłaszcza w państwach 
członkowskich, w których osoby prawne 
nie podlegają odpowiedzialności karnej; 
zauważa również, że w wielu państwach 
członkowskich coraz częściej stosuje się 
administracyjne kary finansowe; wzywa 
zatem Komisję do ułatwienia, a państwa 
członkowskie do stosowania kar 
administracyjnych jako narzędzia 
uzupełniającego obok sankcji karnych;

Or. en

Poprawka 144
Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. jest zdania, że w przypadku 
wyjątkowo rozległego zanieczyszczenia 
zaradzenie problemowi wymaga 
zastosowania nie tylko instrumentów 
odpowiedzialności za środowisko, ale 
także licznych innych instrumentów, w 
tym środków administracyjnych, kar 
finansowych, a w niektórych przypadkach 
postępowania karnego;

17. jest zdania, że w przypadku 
poważnych szkód wyrządzonych 
środowisku naturalnemu, w tym 
wyjątkowo rozległego zanieczyszczenia 
zaradzenie problemowi wymaga 
zastosowania nie tylko instrumentów 
odpowiedzialności za środowisko, ale 
także licznych innych instrumentów, w 
tym środków administracyjnych, kar 
finansowych, a w niektórych przypadkach 
postępowania karnego; wzywa w związku z 
tym Komisję do dopilnowania, aby 
odpowiedzialność społeczna 
przedsiębiorstw w zakresie zapobiegania 
szkodom wyrządzanym środowisku 
naturalnemu i zaradzania im była 
uwzględniana w umowach wynikających z 
zamówienia publicznego i przy 
przyznawaniu środków publicznych;

Or. cs
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Poprawka 145
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. jest zdania, że w przypadku 
wyjątkowo rozległego zanieczyszczenia 
zaradzenie problemowi wymaga 
zastosowania nie tylko instrumentów 
odpowiedzialności za środowisko, ale 
także licznych innych instrumentów, w 
tym środków administracyjnych, kar 
finansowych, a w niektórych przypadkach 
postępowania karnego;

17. zachęca państwa członkowskie, 
aby oceniły, w jakim zakresie można 
wykorzystać grzywny jako środek 
dodatkowy w stosunku do sankcji 
karnych, aby zapobiegać przestępstwom w 
obszarze zanieczyszczenia środowiska; 
zauważa, że tego rodzaju środki mają 
zastosowanie nie tylko do przedsiębiorstw 
z państw członkowskich UE, lecz również 
do przedsiębiorstw z państw trzecich, które 
prowadzą działalność w jednym lub kilku 
państwach członkowskich UE;

Or. en

Poprawka 146
Marie Toussaint, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. jest zdania, że w przypadku 
wyjątkowo rozległego zanieczyszczenia 
zaradzenie problemowi wymaga 
zastosowania nie tylko instrumentów 
odpowiedzialności za środowisko, ale 
także licznych innych instrumentów, w 
tym środków administracyjnych, kar 
finansowych, a w niektórych przypadkach 
postępowania karnego;

17. jest zdania, że w przypadku 
poważnego zanieczyszczenia 
rozproszonego oraz incydentów o dużej 
skali zaradzenie problemowi wymaga 
zastosowania nie tylko instrumentów 
odpowiedzialności za środowisko, ale 
także licznych innych instrumentów, w 
tym środków administracyjnych, kar 
finansowych, a w niektórych przypadkach 
postępowania karnego;

Or. en

Poprawka 147
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Kosma Złotowski

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. jest zdania, że w przypadku 
wyjątkowo rozległego zanieczyszczenia 
zaradzenie problemowi wymaga 
zastosowania nie tylko instrumentów 
odpowiedzialności za środowisko, ale 
także licznych innych instrumentów, w 
tym środków administracyjnych, kar 
finansowych, a w niektórych przypadkach 
postępowania karnego;

17. jest zdania, że w przypadku 
wyjątkowo rozległego zanieczyszczenia 
zaradzenie problemowi wymaga 
zastosowania nie tylko instrumentów 
odpowiedzialności za środowisko, ale 
także licznych innych instrumentów, w 
tym środków administracyjnych i kar 
finansowych;

Or. pl

Poprawka 148
Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. jest zdania, że w przypadku 
wyjątkowo rozległego zanieczyszczenia 
zaradzenie problemowi wymaga 
zastosowania nie tylko instrumentów 
odpowiedzialności za środowisko, ale 
także licznych innych instrumentów, w 
tym środków administracyjnych, kar 
finansowych, a w niektórych przypadkach 
postępowania karnego;

17. jest zdania, że w uprzednio 
zdefiniowanym przypadku wyjątkowo 
rozległego zanieczyszczenia zaradzenie 
problemowi wymaga zastosowania nie 
tylko instrumentów odpowiedzialności za 
środowisko, ale także licznych innych 
instrumentów, w tym środków 
administracyjnych, kar finansowych, a w 
niektórych przypadkach postępowania 
karnego;

Or. en

Poprawka 149
Marie Toussaint, Manon Aubry, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

17a. uważa w szczególności, że w 
przypadkach poważnego zanieczyszczenia 
rozproszonego i incydentów o dużej skali 
należy ustanowić odpowiedzialność 
danego przedsiębiorstwa na zasadzie 
ryzyka i że powinna ona prowadzić do 
sankcji, które mogą obejmować 
tymczasowe lub definitywne zamknięcie 
odpowiedzialnego przedsiębiorstwa lub 
jego obiektów oraz odpowiedzialność 
osobistą dyrektorów i członków zarządu;

Or. en

Poprawka 150
Franco Roberti, Marie Toussaint, Manon Aubry, Lara Wolters, Sabrina Pignedoli, 
Laura Ferrara

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. wzywa do przeglądu zakresu 
dyrektywy ECD w celu sprawienia, by 
obejmowała ona wszystkie istotne przepisy 
dotyczące środowiska, z uwzględnieniem 
nowych rodzajów i wzorów przestępstw 
przeciwko środowisku, w tym nielegalnego 
wyrębu i handlu drewnem, nielegalnych 
połowów, pożarów spowodowanych przez 
człowieka i oszustw związanych z 
jednostkami emisji oraz wszystkich 
działań przyczyniających się do 
ukrywania przestępstw przeciwko 
środowisku;

Or. en

Poprawka 151
Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Karen Melchior
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Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a.  apeluje do Komisji, aby oceniła 
możliwość wprowadzenia instrumentów 
mających na celu poprawę dostępu do 
wymiaru sprawiedliwości dla ofiar i 
organizacji pozarządowych, np. za 
pomocą mechanizmów szybkiego 
składania skarg;

Or. en

Poprawka 152
Franco Roberti, Marie Toussaint, Manon Aubry, Lara Wolters, Sabrina Pignedoli, 
Laura Ferrara

Projekt rezolucji
Ustęp 17 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17b. wzywa do ustanowienia na mocy 
dyrektywy ECD minimalnych zasad 
dotyczących określania sankcji oraz do 
wydania przez Komisję wytycznych 
definiujących skuteczne, odstraszające i 
proporcjonalne sankcje i dotyczących 
jednolitego stosowania sankcji w UE, a 
także minimalnych standardów dla 
organów krajowych w sprawie 
częstotliwości i jakości kontroli 
podmiotów gospodarczych; dyrektywa 
ECD powinna zawierać wymogi dla 
państw członkowskich dotyczące 
gromadzenia danych, ich publikowania i 
sprawozdawczości, a jednocześnie 
wykorzystywać synergie z istniejącymi 
obowiązkami sprawozdawczymi państw 
członkowskich wynikającymi z unijnych 
przepisów sektorowych wymienionych w 
załącznikach do dyrektywy;

Or. en
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Poprawka 153
Marie Toussaint, Michal Wiezik, Manon Aubry, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Ustęp 17 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17b. wyraża ubolewanie z powodu 
braku skutecznego wdrożenia i 
egzekwowania aktów prawnych UE 
mających na celu ustanowienie 
odpowiedzialności karnej osób prawnych 
za przestępstwa przeciwko środowisku 
oraz zaradzanie szkodom wyrządzonym 
środowisku w ich wyniku; przypomina, że 
istnieją przypadki instytucji publicznych 
lub przedsiębiorstw państwowych 
odpowiedzialnych za działania 
naruszające przepisy dotyczące 
środowiska, które to działania mogą 
stanowić przestępstwo; wzywa państwa 
członkowskie do skutecznego stosowania 
przepisu o ściganiu karnym odpowiednich 
osób fizycznych działających w imieniu 
osoby prawnej;

Or. en

Poprawka 154
Marie Toussaint, Michal Wiezik, Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Ustęp 17 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17c. zauważa, że w kwestii 
odpowiedzialności osób prawnych w 
dyrektywie ECD stwierdzono jedynie, że 
państwa członkowskie zapewniają 
możliwość pociągnięcia osób prawnych do 
odpowiedzialności za przestępstwa 
przeciwko środowisku oraz że 
odpowiedzialność ta nie wyklucza 
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postępowania karnego przeciwko osobom 
fizycznym, które są sprawcami 
przestępstw, podżegają do nich lub 
pomagają w ich popełnianiu; zauważa, że 
prawidłowe wdrożenie nie wymaga zatem 
wszczęcia postępowania karnego w 
sprawie czynu uznanego za przestępstwo; 
wzywa do zmiany dyrektywy ECD w celu 
zagwarantowania, że osoby prawne lub 
osoby fizyczne, które są sprawcami 
przestępstw, podżegają do nich lub 
pomagają w ich popełnianiu, zostaną 
pociągnięte do odpowiedzialności i 
przesłuchane w postępowaniu karnym;

Or. en

Poprawka 155
Franco Roberti, Marie Toussaint, Manon Aubry, Sabrina Pignedoli, Laura Ferrara

Projekt rezolucji
Ustęp 17 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17c. apeluje o dalsze wyjaśnienia i 
wytyczne dotyczące interpretacji 
niektórych terminów prawnych dyrektywy 
w sprawie przestępstw przeciwko 
środowisku, takich jak „znaczna szkoda”, 
„znaczne ilości”, „nieznaczna ilość” i 
„nieznaczny wpływ”, „działalność 
niebezpieczna” i „znaczne zniszczenie”, w 
celu zapewnienia spójnego stosowania w 
poszczególnych państwach członkowskich 
i ułatwienia współpracy transgranicznej;

Or. en

Poprawka 156
Franco Roberti, Marie Toussaint, Manon Aubry, Sabrina Pignedoli, Laura Ferrara

Projekt rezolucji
Ustęp 17 d (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

17d. apeluje do Komisji, aby 
przeanalizowała możliwość 
przedstawienia wniosku ustawodawczego 
dotyczącego przestępstwa ekobójstwa oraz 
wzywa UE i państwa członkowskie do 
podjęcia działań zmierzających do 
włączenia do jurysdykcji 
Międzynarodowego Trybunału Karnego 
także ekobójstwa; włączenie tego 
przestępstwa pozwoliłoby na uznanie, że 
przestępstwa przeciwko środowisku o 
dużej skali są porównywalne do celowych 
naruszeń praw człowieka czy wręcz do 
działań wojennych;

Or. en

Poprawka 157
Marie Toussaint, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 17 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17d. uznaje bezpośrednie i pośrednie 
powiązania między przestępstwami 
przeciwko środowisku i międzynarodową 
przestępczością zorganizowaną i 
korupcją; wzywa Europol do 
zaktualizowania badania zleconego w 
2015 r. oraz regularnego aktualizowania 
informacji na temat sytuacji;

Or. en

Poprawka 158
Marie Toussaint, Sirpa Pietikäinen, Michal Wiezik, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 17 e (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

17e. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by podnosiły świadomość i 
promowały rozwiązania na forach 
międzynarodowych oraz aktywnie się na 
nich angażowały w celu skuteczniejszego 
zwalczania przestępstw przeciwko 
środowisku, w tym przez ochronę 
obrońców praw człowieka w dziedzinie 
środowiska i uznanie ekobójstwa w prawie 
międzynarodowym;

Or. en

Poprawka 159
Franco Roberti, Marie Toussaint, Sabrina Pignedoli, Laura Ferrara

Projekt rezolucji
Ustęp 17 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17e. wzywa Komisję do zbadania 
możliwości ustanowienia europejskiego 
trybunału ds. przestępstw przeciwko 
środowisku, z uprawnieniami podobnymi 
do uprawnień Międzynarodowego 
Trybunału Karnego w Hadze, który 
egzekwowałby zasadę „zanieczyszczający 
płaci”, w tym należne odszkodowania dla 
ofiar;

Or. en

Poprawka 160
Marie Toussaint, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 17 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17f. wzywa Unię i jej państwa 
członkowskie do uczynienia z walki z 
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przestępstwami przeciwko środowisku 
strategicznego priorytetu politycznego w 
międzynarodowej współpracy sądowej 
oraz dla instytucji i Konferencji Stron 
Ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, 
w szczególności przez wspieranie 
przestrzegania wielostronnych umów 
środowiskowych w drodze przyjęcia 
sankcji karnych i wymiany najlepszych 
praktyk oraz przez wspieranie 
rozszerzenia zakresu działania 
Międzynarodowego Trybunału Karnego 
na czyny przestępcze, które stanowią 
ekobójstwo;

Or. en

Poprawka 161
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa Komisję do niezwłocznego 
przedstawienia wniosku w sprawie kontroli 
środowiskowych na szczeblu UE, zgodnie 
z propozycją wysuniętą przez Forum ds. 
Przestrzegania Prawa Ochrony 
Środowiska i Zarządzania Środowiskiem 
w ramach działania dziewiątego w 
programie prac Forum, ale jest zdania, że 
zalecenie ustanowienia minimalnych 
kryteriów dla kontroli środowiskowych nie 
jest wystarczające;

18. wzywa Komisję do niezwłocznego 
przedstawienia wniosku w sprawie 
pogłębionej współpracy między państwami 
członkowskimi w dziedzinie kontroli 
środowiskowych;

Or. en

Poprawka 162
Marie Toussaint

Projekt rezolucji
Ustęp 18
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Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa Komisję do niezwłocznego 
przedstawienia wniosku w sprawie kontroli 
środowiskowych na szczeblu UE, zgodnie 
z propozycją wysuniętą przez Forum ds. 
Przestrzegania Prawa Ochrony Środowiska 
i Zarządzania Środowiskiem w ramach 
działania dziewiątego w programie prac 
Forum, ale jest zdania, że zalecenie 
ustanowienia minimalnych kryteriów dla 
kontroli środowiskowych nie jest 
wystarczające;

18. wzywa Komisję do niezwłocznego 
przedstawienia wniosku w sprawie kontroli 
środowiskowych na szczeblu UE, zgodnie 
z propozycją wysuniętą przez Forum ds. 
Przestrzegania Prawa Ochrony Środowiska 
i Zarządzania Środowiskiem w ramach 
działania dziewiątego w programie prac 
Forum, ale jest zdania, że zalecenie 
ustanowienia minimalnych kryteriów dla 
kontroli środowiskowych nie jest 
wystarczające; uważa w związku z tym, że 
wspomniane zalecenie należy 
przekształcić w wiążący dokument;

Or. en

Poprawka 163
Marie Toussaint, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. uważa, że należy powołać unijnego 
rzecznika praw obywatelskich ds. 
środowiska, uprawnionego do 
wszczynania postępowania pojednawczego 
poprzedzającego wniesienie skargi, 
wnioskowania o przeprowadzenie 
niezależnego dochodzenia i podejmowania 
działań prawnych w związku ze szkodami 
wyrządzonymi środowisku i 
przestępstwami przeciwko środowisku; 
podkreśla ponadto, że unijny rzecznik 
praw człowieka powinien ściśle 
współpracować z przyszłą unijną agencją 
ds. środowiska w odniesieniu do 
korzystania z uprawnień do 
monitorowania, kontroli i egzekwowania 
w sprawach środowiska;

Or. en
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Poprawka 164
Jiří Pospíšil

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wzywa Komisję do rozpoczęcia 
dyskusji na temat wprowadzenia systemu 
rekompensat finansowych w przypadkach, 
w których dostępne środki zaradcze są 
niewystarczające wobec rozmiaru szkód; 
podkreśla, że dyskusja ta powinna 
dotyczyć m.in. możliwych sposobów 
określania wielkości szkód wyrządzonych 
środowisku naturalnemu;

Or. cs

Poprawka 165
Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák

Projekt rezolucji
Ustęp 18 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18b. wzywa Komisję do zmiany 
przepisów dotyczących kontroli zagrożeń 
poważnymi awariami związanymi z 
substancjami niebezpiecznymi (dyrektywa 
2012/18/UE) w celu zagwarantowania, 
aby spoczywający na podmiotach 
gospodarczych obowiązek dostarczania 
właściwemu organowi informacji 
wystarczających do zidentyfikowania 
substancji niebezpiecznych obecnych lub 
mogących się znaleźć w ich zakładzie, w 
tym ich ilości, był również przenoszony na 
podmioty prowadzące działalność lub 
zarządzające działalnością, w której 
substancje niebezpieczne są lub mogą być 
obecne w ilościach poniżej wartości 
wskazanych w załączniku I do dyrektywy; 
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zauważa, że ułatwiłoby to identyfikację 
osób dopuszczających się potencjalnych 
naruszeń dotyczących środowiska;

Or. cs

Poprawka 166
Marie Toussaint, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 18 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18b. wzywa Komisję, Europol i 
Eurojust do zapewnienia wsparcia i 
bardziej zinstytucjonalizowanej struktury 
dla istniejących sieci prawników 
praktyków, takich jak Europejska Sieć 
Prokuratorów ds. Przestępczości 
przeciwko Środowisku (ENPE) i 
Europejskie Forum Sędziów na rzecz 
Środowiska, przy udziale rządowej grupy 
ekspertów do spraw dyrektywy ELD i 
wszystkich zainteresowanych stron; 
wzywa w szczególności do wzmocnienia 
działań sieci Europolu w celu zwalczania 
przestępstw przeciwko środowisku 
(EnviCrimeNet) oraz do wzmożenia 
dochodzeń i ścigania przestępstw 
przeciwko środowisku;

Or. en

Poprawka 167
Marie Toussaint, Heidi Hautala, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 18 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18c. wzywa Komisję, by zajęła się 
kwestią przestępstw przeciwko środowisku 
w odnośnych unijnych przepisach, w tym 
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przygotowywanych przepisach w sprawie 
obowiązku należytej staranności w 
globalnych łańcuchach dostaw;

Or. en

Poprawka 168
Marie Toussaint, Lara Wolters, Heidi Hautala, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 18 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18d. uważa, że zdecydowanie potrzebna 
jest aktualizacja obowiązkowych, 
zharmonizowanych ram 
odpowiedzialności na szczeblu unijnym, 
aby przyczynić się do osiągnięcia celów 
zrównoważonego rozwoju oraz celów 
porozumienia klimatycznego z Paryża i 
zapewnić równe warunki działania w 
całym łańcuchu dostaw; w związku z tym 
uważa, że przedsiębiorstwa powinny 
przeprowadzać obowiązkowe oceny 
oddziaływania na środowisko z pełnym 
poszanowaniem praw człowieka, 
zobowiązań środowiskowych i ochrony 
różnorodności biologicznej w całym 
łańcuchu dostaw oraz istniejących norm 
międzynarodowych, w tym Wytycznych 
ONZ dotyczących biznesu i praw 
człowieka, Wytycznych OECD dla 
przedsiębiorstw wielonarodowych, 
Trójstronnej deklaracji zasad dotyczących 
przedsiębiorstw wielonarodowych i 
polityki społecznej MOP, Wytycznych 
OECD dotyczących należytej staranności 
w prowadzeniu odpowiedzialnej 
działalności gospodarczej, inicjatywy 
Global Compact oraz Konwencji Narodów 
Zjednoczonych przeciwko korupcji;

Or. en



PE663.019v01-00 104/105 AM\1221088PL.docx

PL

Poprawka 169
Marie Toussaint, Heidi Hautala, Lara Wolters, Manon Aubry, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Ustęp 18 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18e. podkreśla znaczenie niezależnych 
audytorów dla zagwarantowania, aby 
przedsiębiorstwa postępowały w sposób 
zrównoważony środowiskowo; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie, aby 
zachęcały przedsiębiorstwa europejskie do 
regularnego przeprowadzania 
niezależnych audytów środowiskowych; 
sugeruje, aby zalecenie 2001/331/WE, 
które szczegółowo określa sposób 
przeprowadzania kontroli 
środowiskowych, zostało transponowane 
w formie wiążącego dokumentu lub 
rozporządzenia;

Or. en

Poprawka 170
Marie Toussaint, Manon Aubry, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Ustęp 18 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18f. uważa, że przedsiębiorstwa 
skazane za przestępstwa przeciwko 
środowisku nie powinny mieć prawa do 
korzystania z żadnych środków 
przewidzianych dla podmiotów 
rejestrujących się w rejestrze służącym 
przejrzystości; proponuje, by w tym celu 
dokonać przeglądu zakresu rejestru 
służącego przejrzystości i kodeksu 
postępowania objętych nim podmiotów, 
aby uwzględnić przepisy w sprawie 
usunięcia przedsiębiorstw skazanych za 
przestępstwa przeciwko środowisku;
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Or. en

Poprawka 171
Marie Toussaint, Heidi Hautala, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 18 g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18g. podkreśla, że zagwarantowanie 
odpowiedzialności przedsiębiorstw za 
środowisko ma zasadnicze znaczenie dla 
sprawienia, aby ład korporacyjny był w 
większym stopniu zrównoważony; uważa 
w związku z tym, że przygotowywane 
przepisy unijne dotyczące obowiązków 
dyrektorów przedsiębiorstw powinny 
zobowiązywać przedsiębiorstwa do 
określenia strategii zrównoważonego 
rozwoju w biznesie, uwzględniającej 
ograniczenia planety, w szczególności 
wymagającej obniżenia emisyjności do 
2050 r. i zapobiegającej przyczynianiu się 
przez przedsiębiorstwa do utraty 
różnorodności biologicznej; apeluje 
również o wprowadzenie 
odpowiedzialności za bezpośrednie i 
pośrednie szkody wyrządzone środowisku;

Or. en


