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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Obecné informace:

Je třeba nového návrhu, kterým bude pozměněna stávající směrnice týkající se znečištění
mořského prostředí, aby se tak vyplnilo právní vakuum vzniklé v důsledku příslušného 
rozsudku Soudního dvora Evropských společenství z října 2007. Tímto rozsudkem bylo 
zrušeno rámcové rozhodnutí 2005/667/SVV „k posílení rámce trestního práva pro boj proti 
znečištění z lodí“ na základě toho, že články tohoto rozhodnutí upravující definici trestného 
činu a charakteru sankcí (články 2, 3 a 5) mohly být přijaty na základě čl. 80 odst. 2 Smlouvy 
o ES a že rámcové rozhodnutí proto porušovalo článek 47 Smlouvy o EU, neboť zasahovalo 
do pravomocí Společenství.
Navrhované změny směrnice se v celém rozsahu řídí výše uvedeným rozhodnutím Soudního 
dvora Evropských společenství, a proto by již problém s právním základem neměl nastat.

Návrh stanoviska Výboru pro životní prostředí:

Navrhovatel považuje tento pozměňovací návrh za nezpochybnitelně nutný pro vyplnění 
právního vakua, jež vzniklo na základě rozhodnutí Soudního dvora Evropských společenství 
o účinném ukládání sankcí za porušení právních předpisů podle směrnice z roku 2005. Je 
důležité, aby uvedená směrnice byla co nejdříve pozměněna, neboť prodlevy při uplatňování 
tak důležité části právních předpisů EU by mohly mít vážné následky pro naše mořské 
prostředí. Je patrně třeba poznamenat, že těmto prodlevám bylo možné předejít, kdyby 
nedošlo k pochybení v souvislosti s právním základem, které vedlo k následnému zrušení 
rozhodnutí Soudním dvorem Evropských společenství. Doufejme, že k podobným 
pochybením v budoucnu už docházet nebude.

Vzhledem k povaze a okolnostem, za kterých je předkládán tento návrh, předkládá 
navrhovatel co nejnižší počet pozměňovacích návrhů. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro dopravu 
a cestovní ruch jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Dne 23. října 2007 Soudní dvůr 
Evropských společenství zrušil rámcové 
rozhodnutí 2005/667/SVV ze dne 12. 

(2) Dne 23. října 2007 Soudní dvůr 
Evropských společenství zrušil rámcové 
rozhodnutí 2005/667/SVV ze dne 12. 
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července 2005 k posílení rámce trestního 
práva pro boj proti znečištění z lodí, které 
dříve trestními ustanoveními doplňovalo 
směrnici 2005/35/ES. Tato pozměňovací 
směrnice vyplňuje právní vakuum vzniklé 
po vynesení rozsudku.

července 2005 k posílení rámce trestního 
práva pro boj proti znečištění z lodí, které 
dříve trestními ustanoveními doplňovalo 
směrnici 2005/35/ES. V důsledku 
uvedeného rozsudku vzniklo právní 
vakuum, jež by mělo být vyplněno touto 
změnou směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Trestní sankce, které představují 
společenský nesouhlas jiné povahy, než 
jsou správní sankce, posilují soulad 
s platnými právními předpisy proti 
znečišťování moří z lodí.

(3) Trestní sankce, které představují 
společenský nesouhlas jiné povahy, než 
jsou správní sankce, značně zvyšují soulad
s platnými právními předpisy proti 
znečišťování moří z lodí. 

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Společná pravidla pro trestní sankce 
umožňují využívat účinnějších metod 
vyšetřování a pomoci v rámci členských 
států a mezi nimi.

(4) Společná pravidla pro trestní sankce 
umožňují využívat účinnějších metod 
vyšetřování a účinné spolupráce v rámci 
členských států a mezi nimi.

Or. en
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Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Členské státy by měly Komisi 
poskytnout informace o provádění této 
směrnice, aby mohla posoudit její účinek.

(6) Členské státy by měly být povinny
Komisi poskytnout informace o provádění 
této směrnice, aby mohla posoudit její 
účinek.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Jelikož cílů této směrnice nemůže být z 
důvodu přeshraniční povahy škod, které 
mohou být dotyčným jednáním způsobeny, 
uspokojivě dosaženo na úrovni členských 
států a může jich být proto lépe dosaženo 
na úrovni Společenství, může Společenství 
přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o založení Evropského 
společenství. V souladu se zásadou 
proporcionality, stanovenou ve stejném 
článku, tato směrnice nepřekračuje rámec 
toho, co je nezbytné k dosažení těchto cílů.

(7) Jelikož cílů této směrnice nemůže být z 
důvodu přeshraniční povahy škod, které 
mohou být dotyčnou trestnou činností
způsobeny, uspokojivě dosaženo na úrovni 
členských států a může jich být proto lépe 
dosaženo na úrovni Společenství, může 
Společenství přijmout opatření v souladu 
se zásadou subsidiarity stanovenou v 
článku 5 Smlouvy o založení Evropského 
společenství. V souladu se zásadou 
proporcionality, stanovenou ve stejném 
článku, tato směrnice nepřekračuje rámec 
toho, co je nezbytné k dosažení těchto cílů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2000/35/ES
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby vypouštění 
znečišťujících látek z lodí do jakékoli 
oblasti uvedené v čl. 3 odst. 1 bylo 
považováno za trestný čin, je-li spácháno 
úmyslně, následkem vědomé nedbalosti 
nebo hrubé nedbalosti.

1. Členské státy zajistí, aby vypouštění
znečišťujících látek z lodí do jakékoli 
oblasti uvedené v čl. 3 odst. 1 bylo 
považováno za trestný čin, je-li spácháno 
úmyslně, následkem vědomé nedbalosti 
nebo nedbalosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2000/35/ES
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý členský stát přijme opatření 
nezbytná k zajištění toho, aby návod, 
napomáhání k trestnému činu a pokus o 
trestný čin uvedený v odstavci 1 byly 
stíhané podle trestního práva. 

2. Každý členský stát přijme opatření 
nezbytná k zajištění toho, aby návod, 
napomáhání k trestnému činu a pokus o 
trestný čin uvedený v odstavci 1 byly 
odpovídajícím způsobem stíhané podle 
trestního práva.

Or. en
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Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2000/35/ES
Čl. 5 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření pro zajištění toho, aby bylo možné 
trestný čin uvedený v článku 4 postihnout 
účinnými, přiměřenými a odrazujícími 
trestními sankcemi.

1. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření pro zajištění toho, aby bylo možné 
trestný čin uvedený v článku 4 postihnout 
účinnými, přiměřenými a odrazujícími 
sankcemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Směrnice 2000/35/ES
Čl. 5 c – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření pro zajištění toho, aby byly trestní 
sankce uvedené v odstavci 1 uplatněny na 
jakoukoli právnickou osobu, která je 
soudem shledána odpovědnou za trestný 
čin podle článku 4.

2. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření pro zajištění toho, aby byly trestní 
sankce uvedené v odstavci 1 uplatněny na 
jakoukoli právnickou osobu, která je 
soudem shledána vinnou z trestného činu
podle článku 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do šesti

Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do čtyř
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měsíců po dni jejího vstupu v platnost. 
Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a 
srovnávací tabulku mezi těmito předpisy 
a touto směrnicí.

měsíců po dni jejího vstupu v platnost. 
Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a 
srovnávací tabulku mezi těmito předpisy 
a touto směrnicí.

Or. en
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