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RÖVID INDOKOLÁS

Háttér-információ:

A tengerek szennyezésének megakadályozásáról szóló már létező irányelv módosítására 
irányuló új javaslat az Európai Közösségek Bíróságának egy 2007. októberében hozott, 
joghézagot eredményező ítéletét követően vált szükségessé. Az ítélet megsemmisítette a 
2005/667/IB kerethatározatot „a hajók által okozott szennyezésre vonatkozó jogszabályok 
végrehajtásához szükséges büntetőjogi keret megerősítése” érdekében arra való hivatkozással, 
hogy a bűncselekmény és a szankciók típusának meghatározását tartalmazó cikkeit (2., 3. és 
5. cikk) el lehetett volna fogadni az EK-Szerződés 80. cikkének (2) bekezdése alapján, és így 
a kerethatározat megsértette az EU-Szerződés 47. cikkét, mivel bitorolta a Közösségnek 
biztosított hatásköröket.
Az irányelv javasolt módosítása teljes mértékben figyelembe veszi a Bíróság fenti határozatát, 
ezért a jogalappal kapcsolatos problémák már nem állnak fenn.

A Környezetvédelmi Bizottság véleménytervezete:

Az előadó véleménye szerint a módosító javaslatra egyértelműen szükség van a bírósági 
határozat által a 2005-ös irányelv értelmében a jogsértésekre alkalmazandó hatékony 
szankciók tekintetében teremtett joghézag megszüntetése érdekében. Fontos, hogy a kérdéses 
irányelv módosítása mihamarabb megtörténjen, mivel egy ilyen nagy jelentőséggel bíró 
közösségi szabályozás bevezetésének késedelme károsan hathat tengeri környezetünkre. 
Megjegyzendő, hogy a késedelmet el lehetett volna kerülni, ha az érintettek nem követték 
volna el azt a jogalappal kapcsolatos hibát, amely a Bíróság megsemmisítési határozatát 
eredményezte. A jövőben remélhetőleg nem fordul elő ilyen eset.

Tekintettel a javaslat természetére és elkészítésének körülményeire, az előadó csupán 
minimális számú módosítást javasol.

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a 
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe 
foglalja bele a következő módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) 2007. október 23-án az Európai 
Közösségek Bírósága megsemmisítette a 

(2) 2007. október 23-án az Európai 
Közösségek Bírósága megsemmisítette a 
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hajók által okozott szennyezésre vonatkozó 
jogszabályok végrehajtásához szükséges 
büntetőjogi keret megerősítéséről szóló 
2005. július 12-i 2005/667/IB 
kerethatározatot, amely a 2005/35/EK 
irányelvet büntetőjogi szabályokkal 
egészítette ki. Az irányelv e módosítása
betölti az ítélet nyomán keletkezett jogi 
vákuumot.

hajók által okozott szennyezésre vonatkozó 
jogszabályok végrehajtásához szükséges 
büntetőjogi keret megerősítéséről szóló 
2005. július 12-i 2005/667/IB 
kerethatározatot, amely a 2005/35/EK 
irányelvet büntetőjogi szabályokkal 
egészítette ki. Ez az ítélet jogi vákuumot 
hozott létre, amelyet az irányelv e 
módosítása meg kíván szüntetni.

Or. en

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A büntetőjogi szankciók – amelyek 
eltérő természetű társadalmi helytelenítést 
fejeznek ki, mint a közigazgatási szankciók 
– erősítik a hajók által okozott szennyezés 
elleni hatályos jogszabályoknak való 
megfelelést.

(3) A büntetőjogi szankciók – amelyek 
eltérő természetű társadalmi helytelenítést 
fejeznek ki, mint a közigazgatási szankciók 
– nagyban erősítik a hajók által okozott 
szennyezés elleni hatályos 
jogszabályoknak való megfelelést.

Or. en

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A büntetőjogi szankciókra vonatkozó 
közös szabályok lehetővé teszik, hogy a 
nyomozásra és a tagállamok közötti
segítségnyújtásra hatékonyabb 
módszereket alkalmazzanak.

(4) A büntetőjogi szankciókra vonatkozó 
közös szabályok lehetővé teszik, hogy a 
nyomozásra és a tagállamokon belüli és
tagállamok közötti eredményes 
együttműködésre hatékonyabb 
módszereket alkalmazzanak.

Or. en
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Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamoknak tájékoztatniuk kell a
Bizottságot ezen irányelv végrehajtásáról 
annak érdekében, hogy a Bizottság 
értékelni tudja annak hatásait.

(6) A tagállamokat kötelezni kell a
Bizottság ezen irányelv végrehajtásáról
történő tájékoztatására annak érdekében, 
hogy a Bizottság értékelni tudja annak 
hatásait.

Or. en

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Mivel ezen irányelv céljait a 
tagállamok nem tudják kielégítően 
megvalósítani, és az elkövetési magatartás
által okozott kár lehetséges határokon 
átnyúló jellege miatt azok közösségi 
szinten jobban megvalósíthatók, a 
Közösség intézkedéseket hozhat az 
Európai Közösséget létrehozó szerződés 5. 
cikkében meghatározottak szerinti 
szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 
ugyanebben a cikkben foglalt arányosság 
elvének megfelelően ezen irányelv nem 
lépi túl az említett célkitűzések eléréséhez 
szükséges mértéket.

(7) Mivel ezen irányelv céljait a 
tagállamok nem tudják kielégítően 
megvalósítani, és az adott bűncselekmény
által okozott kár lehetséges határokon 
átnyúló jellege miatt azok közösségi 
szinten jobban megvalósíthatók, a 
Közösség intézkedéseket hozhat az 
Európai Közösséget létrehozó szerződés 5. 
cikkében meghatározottak szerinti 
szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 
ugyanebben a cikkben foglalt arányosság 
elvének megfelelően ezen irányelv nem 
lépi túl az említett célkitűzések eléréséhez 
szükséges mértéket.

Or. en
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Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
2000/35/EK irányelv
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szennyező anyagoknak a 3. cikk (1) 
bekezdésében említett bármely területen 
történő hajók általi kibocsátását 
bűncselekménynek tekintik, amennyiben 
azt szándékosan, tudatos gondatlanságból 
vagy hanyagságból követték el.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szennyező anyagoknak a 3. cikk (1) 
bekezdésében említett bármely területen 
történő hajók általi kibocsátását 
bűncselekménynek tekintik, amennyiben 
azt szándékosan, tudatos gondatlanságból 
vagy hanyagságból követték el.

Or. en

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
2000/35/EK irányelv
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Minden tagállam megteszi a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy az (1) bekezdésben 
említett bűncselekményekre való felbujtás, 
illetve az ahhoz nyújtott bűnsegély 
büntetendő legyen.”

(2) Minden tagállam megteszi a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy az (1) bekezdésben 
említett bűncselekményekre való felbujtás, 
illetve az ahhoz nyújtott bűnsegély
megfelelően büntetendő legyen.”

Or. en
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Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
2000/35/EK irányelv
5 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam megteszi a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
4. cikkben említett bűncselekményeket 
hatékony, arányos és visszatartó erejű
büntetőjogi szankciókkal büntesse.

(1) Minden tagállam megteszi a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
4. cikkben említett bűncselekményeket 
hatékony, arányos és visszatartó erejű 
szankciókkal büntesse.

Or. en

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
2000/35/EK irányelv
5 c cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Minden tagállam megteszi a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az
(1) bekezdésben említett szankciókat 
minden, a 4. cikk értelmében a bíróság által 
bűncselekményért felelősnek ítélt 
személyre alkalmazzák.”

(2) Minden tagállam megteszi a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az
(1) bekezdésben említett szankciókat 
minden, a 4. cikk értelmében a bíróság által 
bűncselekményért bűnösnek ítélt 
személyre alkalmazzák.”

Or. en

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 

A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
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ahhoz, hogy az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított legkésőbb 6
hónappal annak rendelkezéseinek 
megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, 
valamint az e rendelkezések és az irányelv 
közötti megfelelést bemutató táblázatot 
haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

ahhoz, hogy az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított legkésőbb 4
hónappal annak rendelkezéseinek 
megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, 
valamint az e rendelkezések és az irányelv 
közötti megfelelést bemutató táblázatot 
haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Or. en
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