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KORT BEGRUNDELSE

Generelle oplysninger

Behovet for et nyt forslag om ændring af et eksisterende direktiv om forurening fra skibe 
opstod, fordi det blev nødvendigt at udfylde et retligt tomrum, efter at EF-Domstolen havde 
truffet en afgørelse derom i oktober 2007. Denne afgørelse annullerede Rådets 
rammeafgørelse 2005/667/RIA om skærpelse af de strafferetlige rammer med henblik på 
håndhævelse af lovgivningen til bekæmpelse af forurening fra skibe, idet den fastslog, at dens 
artikler om definitionen af strafbare handlinger og sanktioner (artikel 2, 3 og 5) kunne have 
været vedtaget på basis af EF-traktatens artikel 80, stk. 2, og at rammeafgørelsen derfor var en 
overtrædelse af artikel 47 i EU-traktaten, idet den var et indgreb i Fællesskabets beføjelser.
Det foreslåede ændrede direktiv følger fuldt og helt EF-Domstolens ovenstående afgørelse og 
anses således for ikke længere at have et indbygget problem med retsgrundlaget.

Udkast til udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Ordføreren anser det ændrede forslag for at være absolut nødvendigt for at afhjælpe det retlige 
tomrum, der opstod efter EF-Domstolens afgørelse hvad angår effektive sanktioner for 
overtrædelser i henhold til direktivet fra 2005. Det er vigtigt, at nævnte direktiv ændres 
hurtigst muligt, idet en forsinket gennemførelse af så vigtig en EU-retsakt kan være til skade 
for vores havmiljø. Det bør måske bemærkes, at en sådan forsinkelse kunne have været 
undgået, hvis de involverede parter ikke fra starten havde begået den fejl med hensyn til 
retsgrundlaget, som førte til EF-Domstolens efterfølgende annulationsafgørelse. Forhåbentlig 
kan sådanne tilfælde undgås fremover.

På denne baggrund og på grund af de omstændigheder, under hvilke dette forslag er 
udarbejdet, fremlægger ordføreren kun et meget lille antal ændringsforslag.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Transport- og 
Turismeudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i 
sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Den 23. oktober 2007 annullerede EF-
Domstolen rammeafgørelse 2005/667/RIA 
af 12. juli 2005 om skærpelse af de 

(2) Den 23. oktober 2007 annullerede EF-
Domstolen rammeafgørelse 2005/667/RIA 
af 12. juli 2005 om skærpelse af de 
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strafferetlige rammer med henblik på 
håndhævelse af lovgivningen til 
bekæmpelse af forurening fra skibe, der 
tidligere havde suppleret direktiv 
2005/35/EF, hvad angår strafferetlige 
foranstaltninger. Denne ændring af 
direktivet udfylder det retlige tomrum, der 
fulgte af dommen.

strafferetlige rammer med henblik på 
håndhævelse af lovgivningen til 
bekæmpelse af forurening fra skibe, der 
tidligere havde suppleret direktiv 
2005/35/EF, hvad angår strafferetlige 
foranstaltninger. Denne dom skabte et 
retligt tomrum, som denne ændring af 
direktivet forsøger at udfylde.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Strafferetlige sanktioner, der viser 
samfundets misbilligelse på en anden måde 
end administrative sanktioner, styrker
efterlevelsen af den gældende lovgivning 
vedrørende forurening fra skibe.

(3) Strafferetlige sanktioner, der viser 
samfundets misbilligelse på en anden måde 
end administrative sanktioner, forstærker
efterlevelsen af den gældende lovgivning 
vedrørende forurening fra skibe. 

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Fælles regler om strafferetlige 
sanktioner giver mulighed for at bruge
mere effektive efterforskningsmetoder og 
samarbejdsformer i og mellem 
medlemsstaterne indbyrdes.

(4) Fælles regler om strafferetlige 
sanktioner giver mulighed for at gøre brug 
af mere effektive efterforskningsmetoder 
og for at opnå et mere effektivt 
samarbejde i og mellem medlemsstaterne.

Or. en
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Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Medlemsstaterne bør indsende 
oplysninger til Kommissionen om 
iværksættelsen af dette direktiv for at sætte 
Kommissionen i stand til at vurdere dets 
virkning.

(6) Medlemsstaterne bør være forpligtet til 
at indsende oplysninger til Kommissionen 
om iværksættelsen af dette direktiv for at 
sætte Kommissionen i stand til at vurdere 
dets virkning.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Da målene for dette direktiv ikke i 
tilstrækkelig grad kan opfyldes af 
medlemsstaterne og derfor på grund af den 
grænseoverskridende karakter af de skader, 
den omhandlede adfærd kan medføre, 
bedre kan gennemføres på fællesskabsplan, 
kan Fællesskabet træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, jf. artikel 5 i 
traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Fællesskab. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. samme 
artikel, går direktivet ikke ud over, hvad 
der er nødvendigt for at nå disse mål.

(7) Da målene for dette direktiv ikke i 
tilstrækkelig grad kan opfyldes af 
medlemsstaterne og derfor på grund af den 
grænseoverskridende karakter af de skader, 
de omhandlede kriminelle handlinger kan 
medføre, bedre kan gennemføres på 
fællesskabsplan, kan Fællesskabet træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, jf. artikel 5 i 
traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Fællesskab. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. samme 
artikel, går direktivet ikke ud over, hvad 
der er nødvendigt for at nå disse mål.

Or. en
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Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 2000/35/EF
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at udtømning af 
forurenende stoffer i alle de områder, der 
er omhandlet i artikel 3, stk. 1, betragtes 
som strafbare handlinger, hvis de begås 
forsætligt, hensynsløst eller groft uagtsomt.

1. Medlemsstaterne sikrer, at udtømning af 
forurenende stoffer i alle de områder, der 
er omhandlet i artikel 3, stk. 1, betragtes 
som strafbare handlinger, hvis de begås 
forsætligt, hensynsløst eller uagtsomt.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 2000/35/EF
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hver medlemsstat træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at medvirken 
eller tilskyndelse til en strafbar handling 
som nævnt i stk. 1 omfattes af strafferetlige 
sanktioner.

2. Hver medlemsstat træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at medvirken 
eller tilskyndelse til en strafbar handling 
som nævnt i stk. 1 i passende grad 
omfattes af strafferetlige sanktioner. 

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2000/35/EF
Artikel 5a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at de i artikel 

1. Hver medlemsstat træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at de i artikel 
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4, omhandlede strafbare handlinger kan 
straffes med strafferetlige sanktioner, der 
er effektive, står i et rimeligt forhold til den 
strafbare handling og har en afskrækkende 
virkning.

4, omhandlede strafbare handlinger kan 
straffes med sanktioner, der er effektive, 
står i et rimeligt forhold til den strafbare 
handling og har en afskrækkende virkning.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 2000/35/EF
Article 5c - paragraph 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hver medlemsstat træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at de i stk. 1 
omhandlede sanktioner kan pålægges 
enhver juridisk person, der ved en domstol 
kendes ansvarlig for en strafbar handling 
som omhandlet i artikel 4. 

2. Hver medlemsstat træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at de i stk. 1 
omhandlede sanktioner kan pålægges 
enhver juridisk person, der ved en domstol 
kendes skyldig i en strafbar handling som 
omhandlet i artikel 4.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest seks
måneder efter dets ikrafttræden. De 
tilsender straks Kommissionen disse 
bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest fire
måneder efter dets ikrafttræden. De 
tilsender straks Kommissionen disse 
bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

Or. en
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