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КРАТКА ОБОСНОВКА

Общи сведения

Необходимо е ново предложение за изменение на съществуваща директива, насочена 
срещу замърсяването от морското корабоплаване, за да се запълни правният вакуум, 
създаден от решение на Съда на европейските общности (СЕО) от октомври 2007 г по 
този въпрос. Това решение отменя Рамково решение 2005/667/ПВР "за укрепване на 
наказателно-правната рамка за прилагане на законите срещу замърсяването от 
корабите" с мотивите, че е било възможно членовете, дефиниращи престъплението и 
характера на санкциите (членове 2, 3 и 5) да се приемат въз основа на член 80, параграф 
2 от Договора за ЕО и че поради това рамковото решение е нарушило член 47 от 
Договора за ЕС, навлизайки в правомощията на Общността.
Предложението за изменение на директивата е водено изцяло от гореспоменатото 
решение на СЕО и следователно се счита, че то не представлява проблем от гледна 
точка на правната основа.

Проектостановището на комисията по околна среда:

Докладчикът счита, че предложението за изменение е безспорно необходимо, за да се 
премахне правният вакуум, създаден от решението на СЕО по отношение на 
ефективното санкциониране на нарушения по директивата от 2005 г. Важно е 
въпросната директива да бъде изменена възможно най-скоро, защото забавянето в 
прилагането на такъв важен законодателен акт на ЕС би могло да навреди на морската 
среда. Следва да се отбележи, че подобно забавяне щеше да бъде избягнато, ако 
участниците в процеса не бяха допуснали по начало грешката по отношение на 
правната основа, която е довела до последващото решение за отмяна от страна на СЕО. 
Да се надяваме, че подобен случай няма да се повтори.
Поради естеството на предложението и обстоятелствата, при които то е направено, 
докладчикът предлага само минимален брой изменения.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по транспорт и туризъм да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) На 23 октомври 2007 г. Съдът на 
Европейските общности отмени 

(2) На 23 октомври 2007 г. Съдът на 
Европейските общности отмени
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Рамково решение 2005/667/ПВР от 
12 юли 2005 г. за укрепване на 
наказателноправната рамка за прилагане 
на законите срещу замърсяването от 
корабите, което преди това допълни 
Директива 2005/35/ЕО с 
наказателноправни мерки. 
Настоящото изменение на 
директивата запълва правния вакуум 
след решението на съда.

Рамково решение 2005/667/ПВР от 
12 юли 2005 г. за укрепване на 
наказателноправната рамка за прилагане 
на законите срещу замърсяването от 
корабите, което преди това допълни 
Директива 2005/35/ЕО с 
наказателноправни мерки. Това 
решение създаде правен вакуум, който 
настоящото изменение на 
директивата цели да запълни.

Or. en

Изменение 2

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Наказателните санкции, които 
показват обществено неодобрение с 
различен характер от 
административните санкции, засилват
съответствието с действащото 
законодателство срещу замърсяването 
от кораби.

3) Наказателните санкции, които 
показват обществено неодобрение с 
различен характер от 
административните санкции, 
значително укрепват спазването на
действащото законодателство срещу 
замърсяването от кораби. 

Or. en

Изменение 3

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Общи правила за наказателни 
санкции правят възможно използването 
на по-ефективни методи на разследване 
и подпомагане във и между държавите-
членки.

4) Общи правила за наказателни 
санкции правят възможно използването 
на по-ефективни методи на разследване 
и ефективно сътрудничество във и 
между държавите-членки.

Or. en
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Изменение 4

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Държавите-членки следва да 
предоставят информация на Комисията 
за изпълнението на настоящата 
директива, с цел да дадат възможност на 
Комисията да оцени нейния ефект.

(6) Държавите-членки следва да бъдат 
задължени да предоставят информация 
на Комисията за изпълнението на 
настоящата директива, с цел да дадат 
възможност на Комисията да оцени 
нейния ефект.

Or. en

Изменение 5

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Тъй като целите на настоящата 
директива не могат да бъдат постигнати 
в достатъчна степен от държавите-
членки, а поради трансграничните щети, 
които могат да бъдат причинени от 
въпросното поведение, могат да се 
постигнат по-добре на равнище 
Общност, Общността може да приеме 
мерки в съответствие с принципа на 
субсидиарност, както е определено в 
член 5 от Договора за създаване на 
Европейската общност. В съответствие 
с принципа на пропорционалност, 
определен в същия член, настоящата 
директива не надхвърля необходимото 
за постигането на тези цели.

(7) Тъй като целите на настоящата 
директива не могат да бъдат постигнати 
в достатъчна степен от държавите-
членки, а поради трансграничните щети, 
които могат да бъдат причинени от 
въпросната престъпна дейност, могат 
да се постигнат по-добре на равнище 
Общност, Общността може да приеме 
мерки в съответствие с принципа на 
субсидиарност, както е определено в 
член 5 от Договора за създаване на 
Европейската общност. В съответствие 
с принципа на пропорционалност, 
определен в същия член, настоящата 
директива не надхвърля необходимото 
за постигането на тези цели.

Or. en
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Изменение 6

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Директива 2000/35/ЕО
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
изхвърлянето на замърсяващи вещества 
от кораби в кое да е от пространствата 
по член 3, параграф 1 се счита за 
престъпно деяние, ако е извършено 
умишлено, по непредпазливост или 
поради сериозна немарливост.

1. Държавите-членки гарантират, че 
изхвърлянето на замърсяващи вещества 
от кораби в кое да е от пространствата 
по член 3, параграф 1 се счита за 
престъпно деяние, ако е извършено 
умишлено, по непредпазливост или 
поради небрежност.

Or. en

Изменение 7

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Директива 2000/35/ЕО
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка държава-членка предприема 
необходимите мерки, за да гарантира, че 
подбудителството и помагачеството на 
престъпно деяние, посочено в параграф 
1, е наказуемо от наказателното право. ”

2. Всяка държава-членка предприема 
необходимите мерки, за да гарантира, че 
подбудителството и помагачеството на 
престъпно деяние, посочено в параграф 
1, е наказуемо по адекватен начин от 
наказателното право. ” 

Or. en
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Изменение 8

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2000/35/ЕО
Член 5а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава-членка предприема 
необходимите мерки, за да гарантира, че 
престъпните деяния, посочени в член 4, 
са наказуеми с ефективни, 
пропорционални и разубеждаващи 
наказателни санкции.

1. Всяка държава-членка предприема 
необходимите мерки, за да гарантира, че 
престъпните деяния, посочени в член 4, 
са наказуеми с ефективни, 
пропорционални и разубеждаващи 
санкции. 

Or. en

Изменение 9

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 6
Директива 2000/35/ЕО
Член 5в – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка държава-членка предприема 
необходимите мерки, за да гарантира, че 
санкциите по параграф 1 се прилагат 
към всяко юридическо лице, признато 
от съд за отговорно за престъпно 
деяние по смисъла на член 4.“ 

2. Всяка държава-членка предприема 
необходимите мерки, за да гарантира, че 
санкциите по параграф 1 се прилагат 
към всяко лице, признато от съд за 
виновно за престъпно деяние по 
смисъла на член 4.“

Or. en

Изменение 10

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 

Държавите-членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
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административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с 
настоящата директива не по-късно от 
шест месеца след датата на влизането ѝ 
в сила. Те незабавно съобщават на 
Комисията текста на тези разпоредби и 
прилагат таблица на съответствието 
между разпоредбите и настоящата 
директива.

административните разпоредби, 
необходими за да се съобразят с 
настоящата директива, не по-късно от 
четири месеца след датата на влизането 
ѝ в сила. Те незабавно съобщават на 
Комисията текста на тези разпоредби и 
прилагат таблица на съответствието 
между разпоредбите и настоящата 
директива.

Or. en
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