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(*) Procedura obejmująca zaangażowane komisje – art. 47 Regulaminu
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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Informacje ogólne:
Jeszcze w 1998 r. Rada po raz pierwszy zgodziła się podjąć działania na rzecz ochrony 
środowiska poprzez prawo karne: w następstwie dyskusji i decyzji z tamtego okresu w 2001 r. 
Komisja przyjęła wniosek dotyczący dyrektywy, natomiast w 2002 r. Parlament przyjął 
w pierwszym czytaniu sprawozdanie.

Główną kwestią było zapewnienie skuteczniejszego stosowania prawa wspólnotowego 
poprzez zdefiniowanie wspólnego minimalnego zestawu przestępstw. Rada nie rozpatrzyła 
jednakże wniosków Parlamentu i Komisji, przyjęła natomiast w styczniu 2003 r. decyzję 
ramową opierającą się na trzecim filarze (traktat UE).

Decyzja ramowa została unieważniona przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości, 
stwierdzono bowiem, że wszystkie jej elementy były zorientowane na ochronę środowiska, co 
mogło i powinno być zrobione poprzez zastosowanie art. 175 traktatu WE (pierwszy filar).

Konsekwencją był brak przepisów ustawowych lub wykonawczych w tej dziedzinie, jako że 
decyzja w trzecim filarze, przyjęta przez Radę, została unieważniona przez Trybunał, nie 
obowiązywało natomiast żadne prawodawstwo pierwszego filaru.

W rezultacie zarówno Parlament, jak i Komisja argumentowały za potrzebą nowego wniosku, 
który został przedstawiony w ubiegłym roku (COM(2007)51). 

Wniosek: 

Dwie najważniejsze i najbardziej kontrowersyjne części aktualnego wniosku Komisji mają na 
celu: (1) określenie zharmonizowanego zestawu przestępstw podlegających sankcjom karnym 
we wszystkich państwach członkowskich oraz (2) zharmonizowanie lub zbliżenie sankcji 
w przypadku szczególnie poważnych przestępstw przeciwko środowisku poprzez uzgodnienie 
wspólnych ram.

Uznano, że działania te są konieczne do zapewnienia skutecznej ochrony środowiska oraz 
zagwarantowania jej jednolitego i uczciwego egzekwowania i wdrażania w całej Wspólnocie.

Jednakże w ostatnim czasie wyrok Trybunału w sprawie dotyczącej zanieczyszczeń 
pochodzących ze statków (wyrok w sprawie C-440/05 z dnia 23 października 2007 r.) położył 
szczególny nacisk na przepisy art. 5 i 7 aktualnego wniosku, dotyczące zbliżenia w zakresie 
sankcji wobec odpowiednio osób fizycznych i prawnych.

Projekt opinii Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego 
i Bezpieczeństwa Żywności: 

Sprawozdawca uważa, że przedstawione przez Komisję ramy stanowią owocny wkład 
w skuteczną ochronę środowiska i zagwarantowanie jednolitego i uczciwego egzekwowania 
i wdrażania w całej Wspólnocie. 

Z tego względu sprawozdawca proponuje, aby nie usuwać ani nie zmieniać propozycji 
Komisji w odniesieniu do tych konkretnych punktów.

W odniesieniu do przestępstw sprawozdawca pragnie położyć większy nacisk na 
sformułowanie i znaczenie pewnych szczególnych aspektów. 



PE400.272v01-00 4/6 PA\701511PL.doc

PL

Ochrona siedlisk przyrodniczych powinna stanowić główny priorytet, jednakże propozycje 
Komisji spotkały się z krytyką państw członkowskich jako niejasne i niejednoznaczne; 
dlatego też sprawozdawca zaproponował poprawkę w celu sprecyzowania i dokładnego 
zdefiniowania pojęcia „chronionych siedlisk przyrodniczych”.

Ponadto sprawozdawca sugeruje, aby uwypuklić odpowiedzialność wytwórców, eksporterów, 
importerów, przewoźników itp.

Jeżeli istnieje powód, by przypuszczać, że produkt lub substancja potencjalnie niebezpieczna 
mogą spowodować śmierć lub poważne obrażenia osób lub też wyrządzić znaczną szkodę 
w środowisku, wówczas, zgodnie z przedmiotową dyrektywą, ich przetwarzanie, sprzedaż, 
składowanie itp. winno być uważane za przestępstwo.

Sprawozdawca proponuje również sprecyzowanie obowiązku państw członkowskich 
w zakresie zapewnienia wystarczających zasobów, personelu i szkoleń w celu faktycznego 
ograniczenia przestępstw przeciwko środowisku za pomocą nowego podejścia 
przedstawionego w dyrektywie.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Prawnej, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie 
w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Artykuł 2 litera b)

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

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

                                               
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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Poprawka 2
Artykuł 2 litera b a) (nowa)

(ba) „chronione siedlisko przyrodnicze” 
oznacza każdy teren wyznaczony jako 
obszar specjalnej ochrony zgodnie z art. 4 
ust. 1 lub 2 dyrektywy 79/409/EWG lub 
jako specjalny obszar ochrony zgodnie 
z art. 4 ust. 4 dyrektywy 92/43/EWG.

Poprawka 3
Artykuł 3 litera (h)

(h) bezprawne znaczne zniszczenie 
chronionego siedliska przyrodniczego;

(h) każdy czyn powodujący znaczne 
zniszczenie chronionego siedliska 
przyrodniczego;

Poprawka 4
Artykuł 3 litera (i a) (nowa)

(ia) wytwarzanie, przetwarzanie, 
składowanie, użytkowanie, transport, 
wywóz lub przywóz organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie, materiałów 
wybuchowych do użytku cywilnego, 
materiałów pirotechnicznych, substancji 
chemicznych, biocydów i środków ochrony 
roślin, które powodują lub mogą 
powodować śmierć lub poważne 
uszkodzenie ciała lub znaczną szkodę dla 
jakości powietrza, gleby lub wody, lub też 
dla zwierząt lub roślin.

Poprawka 5
Artykuł 7 ustęp 4 zdanie wprowadzające

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

4. W stosownych przypadkach sankcje 
przewidziane w niniejszym artykule są
stosowane w połączeniu z innymi sankcjami 
lub środkami, w szczególności:
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Poprawka 6
Artykuł 9 ustęp 1 akapit 1

1. Państwa członkowskie wprowadzają 
w życie najpóźniej do dnia […] r. przepisy 
ustawowe, wykonawcze i administracyjne 
niezbędne do wykonania niniejszej 
dyrektywy. Państwa członkowskie 
niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych 
przepisów oraz tabelę korelacji między tymi 
przepisami a niniejszą dyrektywą.

1. Państwa członkowskie wprowadzają 
w życie najpóźniej do dnia […] r. przepisy 
ustawowe, wykonawcze i administracyjne 
niezbędne do wykonania niniejszej 
dyrektywy. Zapewniają one, że 
odpowiednie służby posiadają 
wystarczającą liczbę pracowników i są 
dostatecznie przeszkolone, aby umożliwić 
władzom i sądom sprostanie wyzwaniu, 
jakim jest znaczne ograniczenie przestępstw 
przeciwko środowisku. Państwa 
członkowskie niezwłocznie przekazują 
Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę 
korelacji między tymi przepisami a niniejszą 
dyrektywą.
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