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LÜHISELGITUS

Taustteave:

Vajadus uue ettepaneku järele olemasoleva merereostuse vastase direktiivi muutmiseks tekkis 
seetõttu, et oli vaja täita Euroopa Kohtu 2007. aasta oktoobri asjakohasest otsusest tekkinud 
õiguslik tühimik. Kõnealuse otsusega tühistati raamotsus 2005/667/JSK „millega 
tugevdatakse kriminaalõiguslikku raamistikku laevade põhjustatud merereostuse vastase 
õiguse jõustamiseks” seetõttu, et kriminaalkuriteo määratlust ja karistuste liiki käsitlevad 
raamotsuse artiklid (artiklid 2, 3 ja 5) oleks võinud vastu võtta EÜ asutamislepingu artikli 80 
lõike 2 alusel ning et eeltoodut arvestades eiras raamotsus ELi lepingu artiklit 47, tungides 
ühenduse pädevusalale.
Esitatud muudetud direktiivi puhul juhindutakse täielikult ülalmainitud Euroopa Kohtu 
otsusest ja seetõttu arvatakse, et õigusliku alusega seotud probleemi selle puhul enam ei esine.

Keskkonnakomisjoni arvamuse projekt:

Arvamuse koostaja peab muudatusettepanekut hädavajalikuks, et parandada õiguslikku 
tühimikku, mis tekkis Euroopa Kohtu otsuse tõttu, mis puudutas tõhusaid karistusi 2005. aasta 
direktiivi rikkumiste eest.  Oluline on muuta nimetatud direktiivi võimalikult kiiresti, sest 
viivitus niivõrd tähtsa ELi õigusakti rakendamisel võib mõjuda kahjulikult meie 
merekeskkonnale. Peaks ehk märkima, et sellist viivitust oleks võinud vältida, kui asjaomased 
isikud ei oleks alguses õigusliku aluse vastu eksinud, mis ajendas Euroopa Kohut otsust 
tühistama. Loodetavasti välditakse selliseid eksimusi tulevikus. 

Arvamuse koostaja soovitab ettepaneku laadi ja selle aluseks olevate asjaolude tõttu vaid 
minimaalset muudatuste arvu. 

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval transpordi- ja 
turismikomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Euroopa Ühenduste Kohus tühistas 
23. oktoobril 2007 12. juuli 2005. aasta 
raamotsuse 2003/667/JSK, millega 
tugevdatakse kriminaalõiguslikku 
raamistikku laevade põhjustatud 

(2) Euroopa Ühenduste Kohus tühistas 
23. oktoobril 2007 12. juuli 2005. aasta 
raamotsuse 2003/667/JSK, millega 
tugevdatakse kriminaalõiguslikku 
raamistikku laevade põhjustatud 
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merereostuse vastase õiguse jõustamiseks, 
mis oli eelnevalt täiendanud 
direktiivi 2005/35/EÜ kriminaalõiguse 
meetmetega. Käesolev direktiivi muudatus
täidab pärast kohtuasjas otsuse 
langetamist tekkinud õigusliku tühimiku.

merereostuse vastase õiguse jõustamiseks, 
mis oli eelnevalt täiendanud 
direktiivi 2005/35/EÜ kriminaalõiguse 
meetmetega. Selle kohtuotsusega tekitati 
õiguslik tühimik, mida käesolev direktiivi 
muudatus täita püüab.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Kriminaalkaristused, mis väljendavad 
halduskaristustega võrreldes erinevat 
ühiskondlikku hukkamõistu, tugevdavad
laevade põhjustatud merereostuse vastaste 
kehtivate õigusaktide järgimist.

3) Kriminaalkaristused, mis väljendavad 
halduskaristustega võrreldes erinevat 
ühiskondlikku hukkamõistu, parandavad
laevade põhjustatud merereostuse vastaste 
kehtivate õigusaktide järgimist. 

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kriminaalkaristuste kohaldamise ühised 
eeskirjad võimaldavad kasutada 
tõhusamaid uurimis- ja abi osutamise
meetodeid nii riigisiseselt kui ka 
liikmesriikide vahelistes suhetes.

4) Kriminaalkaristuste kohaldamise ühised 
eeskirjad võimaldavad kasutada 
tõhusamaid uurimis- ja tõhusa koostöö 
meetodeid nii riigisiseselt kui ka 
liikmesriikide vahelistes suhetes.

Or. en
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Selleks et komisjon saaks hinnata 
käesoleva direktiivi mõju, peaksid 
liikmesriigid esitama komisjonile teavet 
selle rakendamise kohta.

(6) Selleks et komisjon saaks hinnata 
käesoleva direktiivi mõju, peaksid 
liikmesriigid olema kohustatud esitama 
komisjonile teavet selle rakendamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Kuna käesoleva direktiivi eesmärke ei 
saa liikmesriigid piisavalt ise saavutada 
ning et kahjud, mida asjaomane käitumine
põhjustada võib, on piiriülesed, mistõttu on 
neid eesmärke parem saavutada ühenduse 
tasandil, võib ühendus võtta meetmeid 
vastavalt Euroopa Ühenduse 
asutamislepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttele. Samas artiklis 
sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte 
kohaselt ei lähe käesolev direktiiv 
nimetatud eesmärkide saavutamiseks 
vajalikust kaugemale.

(7) Kuna käesoleva direktiivi eesmärke ei 
saa liikmesriigid piisavalt ise saavutada 
ning et kahjud, mida asjaomane kuritegelik 
tegevus põhjustada võib, on piiriülesed, 
mistõttu on neid eesmärke parem saavutada 
ühenduse tasandil, võib ühendus võtta 
meetmeid vastavalt Euroopa Ühenduse 
asutamislepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttele. Samas artiklis 
sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte
kohaselt ei lähe käesolev direktiiv 
nimetatud eesmärkide saavutamiseks 
vajalikust kaugemale.

Or. en



PA\738233ET.doc 6/7 PE411.924v01-00

ET

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 − punkt 3
Direktiiv 2000/35/EÜ
Artikkel 4 − lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et laevadelt 
pärinevate saasteainete merre heitmist 
artikli 3 lõikes 1 osutatud piirkondades 
käsitletakse kriminaalkuriteona, kui see 
toimub tahtlikult või kergemeelsuse või 
tõsise hooletuse tõttu.

1. Liikmesriigid tagavad, et laevadelt 
pärinevate saasteainete merre heitmist 
artikli 3 lõikes 1 osutatud piirkondades 
käsitletakse kriminaalkuriteona, kui see 
toimub tahtlikult või kergemeelsuse või 
hooletuse tõttu.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 − punkt 3
Direktiiv 2000/35/EÜ
Artikkel 4 − lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
tagamaks, et lõikes 1 nimetatud 
kriminaalkuriteole üleskutsumist, sellele 
kaasaaitamist või sellele kihutamist
karistatakse kriminaalkorras. ”

2. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
tagamaks, et lõikes 1 nimetatud 
kriminaalkuriteole üleskutsumist, sellele 
kaasaaitamist või sellele kihutamist 
karistatakse vastavalt kriminaalkorras. ” 

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 − punkt 4
Direktiiv 2000/35/EÜ
Artikkel 5a − lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed 1. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
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tagamaks, et artiklis 4 nimetatud 
kriminaalkuritegude eest karistatakse 
tõhusate, proportsionaalsete ja hoiatavate 
kriminaalkaristustega.

tagamaks, et artiklis 4 nimetatud 
kriminaalkuritegude eest karistatakse 
tõhusate, proportsionaalsete ja hoiatavate 
karistustega.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 − punkt 6
Direktiiv 2000/35/EÜ
Artikkel 5c − lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
et tagada lõikes 1 osutatud karistuste 
kohaldamine kõikide juriidiliste isikute 
suhtes, kes tunnistatakse vastutavaks
rikkumise eest artikli 4 tähenduses.”

2. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
et tagada lõikes 1 osutatud karistuste 
kohaldamine kõikide isikute suhtes, kelle 
kohus tunnistab süüdi rikkumises artikli 4 
tähenduses.”

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 − lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt kuue kuu jooksul 
pärast direktiivi jõustumist. Liikmesriigid 
edastavad komisjonile viivitamata 
nimetatud õigusnormide teksti ning 
nimetatud õigusnormide ja käesoleva 
direktiivi vahelise vastavustabeli.

Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt nelja kuu jooksul 
pärast direktiivi jõustumist. Liikmesriigid 
edastavad komisjonile viivitamata 
nimetatud õigusnormide teksti ning 
nimetatud õigusnormide ja käesoleva 
direktiivi vahelise vastavustabeli.

Or. en
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