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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ιστορικό:

Η ανάγκη για μια νέα πρόταση τροποποίησης της υφιστάμενης οδηγίας κατά της θαλάσσιας 
ρύπανσης κατέστη αναγκαία προκειμένου να καλυφθεί το νομικό κενό που δημιουργήθηκε 
από τη σχετική απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τον Οκτώβριο του 
2007. Η εν λόγω απόφαση ακύρωσε την απόφαση πλαίσιο 2005/667/ΔΕΥ "που αποσκοπούσε 
στην ενίσχυση του ποινικού πλαισίου για την καταστολή της ρύπανσης που προκαλείται από 
τα πλοία", με το αιτιολογικό ότι τα άρθρα της σχετικά με τον ορισμό του ποινικού 
αδικήματος και του χαρακτήρα των κυρώσεων (άρθρα 2, 3 και 5) έπρεπε να είχαν θεσπισθεί 
βάσει του άρθρου 80, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ και ότι, ως εκ τούτου, η απόφαση 
πλαίσιο παραβίαζε το άρθρο 47 της Συνθήκης ΕΕ σφετεριζόμενη τις αρμοδιότητες της 
Κοινότητας.
Η προτεινόμενη τροποποιημένη οδηγία είναι απόλυτα σύμφωνη με την ανωτέρω απόφαση 
του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ως εκ τούτου δεν τίθεται πλέον κανένα 
πρόβλημα νομικής βάσης.

Το σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος:

Ο συντάκτης γνωμοδότησης θεωρεί την πρόταση τροποποίησης αναμφισβήτητα αναγκαία 
προκειμένου να αποκατασταθεί το νομικό κενό που δημιουργήθηκε από την απόφαση του 
Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσον αφορά την αποτελεσματική επιβολή 
κυρώσεων για παραβάσεις βάσει της οδηγίας του 2005. Είναι σημαντικό η εν λόγω οδηγία να 
τροποποιηθεί όσο το δυνατόν συντομότερα διότι η καθυστέρηση στην εφαρμογή ενός τόσο 
σημαντικού κειμένου της νομοθεσίας της ΕΕ θα μπορούσε να είναι εις βάρος του θαλάσσιου 
περιβάλλοντός μας. Θα πρέπει ίσως να επισημανθεί ότι μια τέτοια καθυστέρηση θα μπορούσε 
να είχε αποφευχθεί εάν οι ενδιαφερόμενοι κατ' αρχάς δεν διέπρατταν το σφάλμα της νομικής 
βάσης το οποίο οδήγησε στην επακόλουθη απόφαση ακύρωσης εκ μέρους του Δικαστηρίου 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Ευτυχώς ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα αποφευχθεί στο μέλλον.

Λόγω του χαρακτήρα και των περιστάσεων υπό τις οποίες γίνεται η παρούσα πρόταση, ο 
συντάκτης γνωμοδότησης εισηγείται μόνο έναν πολύ περιορισμό αριθμό τροπολογιών.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει 
στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:
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Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Στις 23 Οκτωβρίου 2007, το 
Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
ακύρωσε την απόφαση πλαίσιο 
2005/667/ΔΕΥ της 12ης Ιουλίου 2005 που 
αποσκοπούσε στην ενίσχυση του ποινικού 
πλαισίου για την καταστολή της ρύπανσης 
που προκαλείται από τα πλοία, η οποία 
είχε συμπληρώσει προηγουμένως την 
οδηγία 2005/35/EΚ με μέτρα ποινικού 
δικαίου. Η παρούσα τροποποίηση της 
οδηγίας συμπληρώνει το νομικό κενό που 
δημιουργήθηκε μετά από αυτήν την 
απόφαση του Δικαστηρίου.

(2) Στις 23 Οκτωβρίου 2007, το 
Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
ακύρωσε την απόφαση πλαίσιο 
2005/667/ΔΕΥ της 12ης Ιουλίου 2005 που 
αποσκοπούσε στην ενίσχυση του ποινικού 
πλαισίου για την καταστολή της ρύπανσης 
που προκαλείται από τα πλοία, η οποία 
είχε συμπληρώσει προηγουμένως την 
οδηγία 2005/35/EΚ με μέτρα ποινικού 
δικαίου. Η παρούσα τροποποίηση της 
οδηγίας συμπληρώνει το νομικό κενό που 
δημιουργήθηκε μετά από αυτήν την 
απόφαση του Δικαστηρίου. Η εν λόγω 
απόφαση δημιούργησε νομικό κενό το 
οποίο επιδιώκει να καλύψει η παρούσα 
τροποποίηση της οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Οι ποινικές κυρώσεις, οι οποίες 
αντικατοπτρίζουν μια κοινωνική 
αποδοκιμασία διαφορετικού ποιοτικά 
χαρακτήρα από αυτήν που εκδηλώνεται 
μέσω των διοικητικών κυρώσεων, 
ενισχύουν τη συμμόρφωση προς τη 
νομοθεσία καταστολής της ρύπανσης που 
προκαλείται από τα πλοία.

(3) Οι ποινικές κυρώσεις, οι οποίες 
αντικατοπτρίζουν μια κοινωνική 
αποδοκιμασία διαφορετικού ποιοτικά 
χαρακτήρα από αυτήν που εκδηλώνεται 
μέσω των διοικητικών κυρώσεων, 
αυξάνουν σε μεγάλο βαθμό τη 
συμμόρφωση προς τη νομοθεσία 
καταστολής της ρύπανσης που προκαλείται 
από τα πλοία.

Or. en
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Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι κοινοί κανόνες για τις ποινικές 
κυρώσεις επιτρέπουν την εφαρμογή 
αποτελεσματικότερων μεθόδων έρευνας 
και βοήθειας, τόσο εντός όσο και μεταξύ 
των κρατών μελών.

(4) Οι κοινοί κανόνες για τις ποινικές 
κυρώσεις επιτρέπουν την εφαρμογή 
αποτελεσματικότερων μεθόδων έρευνας 
και αποτελεσματικής συνεργασίας, τόσο 
εντός όσο και μεταξύ των κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενημερώνουν την Επιτροπή για την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, ώστε να 
μπορεί η Επιτροπή να αξιολογήσει τα 
αποτελέσματά της.

(6) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
υποχρεούνται να ενημερώνουν την 
Επιτροπή για την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, ώστε να μπορεί η Επιτροπή να 
αξιολογήσει τα αποτελέσματά της.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας 
οδηγίας δεν μπορούν να επιτευχθούν 
ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη και 
λόγω του διασυνοριακού χαρακτήρα των 
ζημιών που μπορεί να προκληθούν από τη 
σχετική συμπεριφορά και, συνεπώς, 
μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε 
κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να 

(7) Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας 
οδηγίας δεν μπορούν να επιτευχθούν 
ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη και 
λόγω του διασυνοριακού χαρακτήρα των 
ζημιών που μπορεί να προκληθούν από τη 
σχετική εγκληματική δράση και, συνεπώς, 
μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε 
κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να 
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λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας του άρθρου 5 της 
συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας του ίδιου άρθρου, η 
παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα 
αναγκαία για την επίτευξη των στόχων 
αυτών.

λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας του άρθρου 5 της 
συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας του ίδιου άρθρου, η 
παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα 
αναγκαία για την επίτευξη των στόχων 
αυτών.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2000/35/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
απορρίψεις ρυπογόνων ουσιών από πλοία 
σε οποιαδήποτε από τις περιοχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
θεωρούνται ποινικά αδικήματα εάν 
διαπράττονται εκ προθέσεως, από αμέλεια 
ή βαρεία αμέλεια.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
απορρίψεις ρυπογόνων ουσιών από πλοία 
σε οποιαδήποτε από τις περιοχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
θεωρούνται ποινικά αδικήματα εάν 
διαπράττονται εκ προθέσεως ή από 
αμέλεια.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2000/35/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να διασφαλίσουν ότι η 
υποκίνηση ή η συνδρομή και η συνέργια 
σε ένα ποινικό αδίκημα που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 συνιστά αξιόποινη 
πράξη και πρέπει να τιμωρείται βάσει του 

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να διασφαλίσουν ότι η 
υποκίνηση ή η συνδρομή και η συνέργια 
σε ένα ποινικό αδίκημα που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 συνιστά αξιόποινη 
πράξη και πρέπει να τιμωρείται επαρκώς 
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ποινικού δικαίου". βάσει του ποινικού δικαίου".

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2000/35/ΕΚ
Άρθρο 5α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα ποινικά 
αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 4 
τιμωρούνται με αποτελεσματικές, 
σύμφωνες προς την αρχή της 
αναλογικότητας και αποτρεπτικές ποινικές
κυρώσεις.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα ποινικά 
αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 4 
τιμωρούνται με αποτελεσματικές, 
σύμφωνες προς την αρχή της 
αναλογικότητας και αποτρεπτικές 
κυρώσεις.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2000/35/ΕΚ
Άρθρο 5γ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι ποινικές 
κυρώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 εφαρμόζονται σε 
οποιονδήποτε κρίθηκε υπαίτιος ποινικού 
αδικήματος από ένα δικαστήριο κατά την 
έννοια του άρθρου 4."

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι ποινικές 
κυρώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 εφαρμόζονται σε 
οποιονδήποτε κρίθηκε ένοχος ποινικού 
αδικήματος από ένα τακτικό δικαστήριο 
κατά την έννοια του άρθρου 4."

Or. en
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Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία, το 
αργότερο έξι μήνες μετά από την 
ημερομηνία της θέσης της σε ισχύ. Τα 
κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή 
το κείμενο αυτών των διατάξεων καθώς 
και ένα πίνακα αντιστοιχιών μεταξύ αυτών 
των διατάξεων και της παρούσας οδηγίας.

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία, το 
αργότερο τέσσερις μήνες μετά από την 
ημερομηνία της θέσης της σε ισχύ. Τα 
κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή 
το κείμενο αυτών των διατάξεων καθώς 
και ένα πίνακα αντιστοιχιών μεταξύ αυτών 
των διατάξεων και της παρούσας οδηγίας.

Or. en
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