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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Bendrosios aplinkybės

Poreikis parengti naują pasiūlymą, pagal kurį būtų iš dalies keičiama galiojanti direktyva dėl 
kovos su jūrų tarša, atsirado Europos Teisingumo Teismui 2007 m. spalio mėn. priėmus 
atitinkamą sprendimą, dėl kurio susidarė teisės spraga, kurią reikėjo užpildyti. Pagal minėtąjį 
Teismo sprendimą buvo panaikintas pamatinis sprendimas 2005/667/TVR dėl baudžiamosios 
teisės sistemos stiprinimo įgyvendinant teršimui iš laivų taikomą teisę, remiantis tuo, kad jo 
straipsniai, skirti nusikalstamos veikos apibrėžčiai ir bausmių pobūdžiui (2, 3 ir 5 straipsniai), 
galėjo būti priimti remiantis EB sutarties 80 straipsnio 2 dalimi ir kad pamatinis sprendimas 
prieštarauja ES sutarties 47 straipsniui, nes pažeidžia Bendrijai priskirtą kompetenciją.
Pasiūlyme dėl direktyvos visiškai atsižvelgiama į minėtąjį ETT sprendimą ir todėl neturėtų 
iškilti problemų dėl jo teisinio pagrindo.

Aplinkos apsaugos komiteto nuomonės projektas

Nuomonės referentas mano, kad direktyvą iš dalies keičiantis pasiūlymas yra be abejonės 
reikalingas siekiant užpildyti teisės spragą, kuri susidarė dėl ETT sprendimo dėl 2005 m. 
direktyvoje numatytų veiksmingų sankcijų už pažeidimus. Svarbu, jog direktyva būtų pakeista 
kuo greičiau, nes delsiant įgyvendinti tokį svarbų ES teisės aktą būtų daroma žala mūsų jūrų 
aplinkai. Reikėtų pažymėti, kad tokio delsimo būtų buvę galima išvengti, jei susijusios šalys 
visų pirma nebūtų padariusios teisinio pagrindo klaidos, dėl kurios vėliau ETT priėmė 
panaikinimo sprendimą. Tikėsimės, kad ateityje pavyks išvengti tokių klaidų.

Atsižvelgęs į šio pasiūlymo pobūdį ir jo rengimo aplinkybes nuomonės referentas siūlo tik 
keletą mažų pakeitimų.

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Transporto ir 
turizmo komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos - iš dalies keičiantis aktas
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 2007 m. spalio 23 d. Europos Bendrijų 
Teisingumo Teismas panaikino 2005 m. 
liepos 12 d. Pamatinį sprendimą 
2005/667/TVR dėl baudžiamosios teisės 
sistemos stiprinimo, įgyvendinant teršimui 

(2) 2007 m. spalio 23 d. Europos Bendrijų 
Teisingumo Teismas panaikino 2005 m. 
liepos 12 d. Pamatinį sprendimą 
2005/667/TVR dėl baudžiamosios teisės 
sistemos stiprinimo, įgyvendinant teršimui 
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iš laivų taikomą teisę, kuriuo prieš tai 
Direktyva 2005/35/EB buvo papildyta 
baudžiamosios teisės priemonėmis. Šiuo 
direktyvos pakeitimu užpildoma priėmus
teismo sprendimą atsiradusi teisės spraga.

iš laivų taikomą teisę, kuriuo prieš tai 
Direktyva 2005/35/EB buvo papildyta 
baudžiamosios teisės priemonėmis.
Priėmus šį Teismo sprendimą buvo 
sukurta teisės spraga, kurią siekiama 
užpildyti numatant šį direktyvos 
pakeitimą.

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos - iš dalies keičiantis aktas
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Baudžiamosios sankcijos, kitaip negu 
administracinės sankcijos, kuriomis 
išreiškiamas kitoks visuomenės 
nepritarimas, užtikrina, kad bus geriau 
laikomasi galiojančių teisės aktų, skirtų 
kovoti su tarša iš laivų.

3) Baudžiamosios sankcijos, kitaip negu 
administracinės sankcijos, kuriomis 
išreiškiamas kitoks visuomenės 
nepritarimas, užtikrina, kad bus daug
geriau laikomasi galiojančių teisės aktų, 
skirtų kovoti su tarša iš laivų.

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos - iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Bendros baudžiamųjų sankcijų 
nuostatos leidžia valstybėse narėse bei 
joms bendradarbiaujant taikyti 
veiksmingesnius tyrimo ir pagalbos 
metodus.

4) Bendros baudžiamųjų sankcijų nuostatos 
leidžia valstybėse narėse bei joms 
bendradarbiaujant taikyti veiksmingesnius 
tyrimo metodus ir veiksmingai 
bendradarbiauti.

Or. en
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos - iš dalies keičiantis aktas
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Valstybės narės turėtų pateikti 
Komisijai informacijos apie šios direktyvos 
įgyvendinimą, kad Komisija galėtų įvertinti 
jos poveikį.

(6) Valstybės narės turėtų būti įpareigotos 
pateikti Komisijai informacijos apie šios 
direktyvos įgyvendinimą, kad Komisija 
galėtų įvertinti jos poveikį.

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos - iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Kadangi valstybės narės negali 
tinkamai pasiekti šios direktyvos tikslų ir 
kadangi dėl tarptautinio žalos, kurią gali 
sukelti atitinkamas elgesys, pobūdžio 
Bendrijos lygiu juos galima pasiekti geriau, 
Bendrija gali imtis priemonių pagal 
subsidiarumo principą, nustatytą Europos 
bendrijos steigimo sutarties 5 straipsnyje.
Remiantis tame pačiame straipsnyje 
įtvirtintu proporcingumo principu, šioje 
direktyvoje nenumatoma daugiau nei 
būtina šiems tikslams pasiekti.

(7) Kadangi valstybės narės negali 
tinkamai pasiekti šios direktyvos tikslų ir 
kadangi dėl tarptautinio žalos, kurią gali 
sukelti atitinkama nusikalstama veika, 
pobūdžio Bendrijos lygiu juos galima 
pasiekti geriau, Bendrija gali imtis 
priemonių pagal subsidiarumo principą, 
nustatytą Europos bendrijos steigimo 
sutarties 5 straipsnyje. Remiantis tame 
pačiame straipsnyje įtvirtintu 
proporcingumo principu, šioje direktyvoje 
nenumatoma daugiau nei būtina šiems 
tikslams pasiekti.

Or. en
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos - iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva Nr. 2000/35/EB
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad teršalų 
išmetimas iš laivų bet kurioje iš 
3 straipsnio 1 dalyje nurodytų teritorijų 
būtų laikomas nusikalstama veika, jei tai 
padaroma tyčia, dėl nusikalstamo 
pasitikėjimo ar nusikalstamo
nerūpestingumo.

1. Valstybės narės užtikrina, kad teršalų 
išmetimas iš laivų bet kurioje iš 
3 straipsnio 1 dalyje nurodytų teritorijų 
būtų laikomas nusikalstama veika, jei tai 
padaroma tyčia, dėl nusikalstamo 
pasitikėjimo ar nerūpestingumo.

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos - iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva Nr. 2000/35/EB
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė imasi 
priemonių, būtinų užtikrinti, kad už 
kurstymą vykdyti nusikalstamą veiką, 
nurodytą šio straipsnio 1 dalyje, ir 
bendrininkavimą būtų taikoma baudžiamoji 
atsakomybė.“ ”

2. Kiekviena valstybė narė imasi 
priemonių, būtinų užtikrinti, kad už 
kurstymą vykdyti nusikalstamą veiką, 
nurodytą šio straipsnio 1 dalyje, ir 
bendrininkavimą atitinkamai būtų taikoma 
baudžiamoji atsakomybė.“ ” 

Or. en
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos - iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva Nr. 2000/35/EB
5a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė imasi 
priemonių, būtinų užtikrinti, kad už 
4 straipsnyje nurodytas nusikalstamas 
veikas būtų taikomos veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasomosios
baudžiamosios sankcijos.

1. Kiekviena valstybė narė imasi 
priemonių, būtinų užtikrinti, kad už 
4 straipsnyje nurodytas nusikalstamas 
veikas būtų taikomos veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasomosios sankcijos.

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos - iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva Nr. 2000/35/EB
5 c straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė imasi 
priemonių, būtinų užtikrinti, kad šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytos sankcijos 
būtų taikomos bet kuriam juridiniam 
asmeniui, teismo pripažintam kaltu už 
nusikalstamą veiką pagal 4 straipsnį.“

2. Kiekviena valstybė narė imasi 
priemonių, būtinų užtikrinti, kad šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytos sankcijos 
būtų taikomos bet kuriam juridiniam 
asmeniui, teismo pripažintam kaltu už 
nusikalstamą veiką pagal 4 straipsnį.“Šis 
pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos 
neturi.

Or. en
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos - iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 
per šešis mėnesius nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo datos, įgyvendina šią 
direktyvą. Valstybės narės nedelsdamos 
pateikia Komisijai tų teisės aktų tekstus bei 
tų teisės aktų ir šios direktyvos nuostatų 
atitikmenų lentelę.

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 
per keturis mėnesius nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo datos, įgyvendina šią 
direktyvą. Valstybės narės nedelsdamos 
pateikia Komisijai tų teisės aktų tekstus bei 
tų teisės aktų ir šios direktyvos nuostatų 
atitikmenų lentelę.

Or. en


	738233lt.doc

