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ĪSS PAMATOJUMS

Vispārīga informācija

Jauna priekšlikuma iesniegšana spēkā esošās direktīvas grozīšanai par kuģu radīto 
piesārņojumu kļuvusi nepieciešama sakarā ar to, ka jānovērš tā nepilnība tiesību aktā, kura 
saistīta ar Eiropas Kopienu Tiesas 2007. gada oktobra nolēmumu. Ar šo nolēmumu Eiropas 
Kopienu Tiesa atcēla pamatlēmumu 2005/667/TI par krimināltiesiskā pamata stiprināšanu, lai 
īstenotu tiesību aktus attiecībā uz kuģu radītu piesārņojumu, jo pantus par noziedzīgā 
nodarījuma definīciju un sankciju būtību (2., 3. un 5. pants) varēja pieņemt, pamatojoties uz 
EK līguma 80. panta 2. punktu, un tādējādi pamatlēmums pārkāpj ES līguma 47. pantu, 
iejaucoties Kopienas kompetencē.
Ierosinātie direktīvas grozījumi pilnībā atbilst Eiropas Kopienas Tiesas iepriekš minētajam 
nolēmumam, un tādēļ šaubām par juridisko pamatu vairs nevajadzētu rasties.

Vides komitejas atzinuma projekts

Atzinuma sagatavotajs viennozīmīgi uzskata, ka grozījumu priekšlikums ir nepieciešams, lai 
novērstu nepilnību tiesību aktā, kas radies sakarā ar Eiropas Kopienu Tiesas nolēmumu 
attiecībā uz efektīvu sankciju noteikšanu par pārkāpumiem saskaņā ar 2005. gada direktīvu. Ir 
svarīgi cik vien iespējams drīz grozīt minēto direktīvu, jo kavēšanās tik svarīga ES tiesību 
akta īstenošanā varētu kaitēt mūsu jūras videi. Varbūt vajadzetu pieminēt, ka no šādas 
kavēšanās varētu izvairīties, ja iesaistītās puses, pirmkārt, nebūtu pieļāvušas kļūdu attiecībā uz 
juridisko pamatu, ka rezultāta Eiropas Kopienu Tiesa lēmumu atcēla. Jācer, ka tas turpmāk 
neatkārtosies.

Ņemot vērā šā priekšlikuma veidu un apstākļus, kādos tas sagatavots, atzinuma sagatavotājs 
ierosina tikai dažus grozījumus.

GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Transporta un tūrisma komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) 2007. gada 23. oktobrī Eiropas Kopienu (2) 2007. gada 23. oktobrī Eiropas Kopienu 
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Tiesa atcēla 2005. gada 12. jūlija 
Pamatlēmumu 2005/667/TI par 
krimināltiesiskā pamata stiprināšanu, lai 
īstenotu tiesību aktus attiecībā uz kuģu 
radītu piesārņojumu, kas iepriekš 
papildināja Direktīvu 2005/35/EK ar 
pasākumiem krimināltiesību jomā. Šie 
direktīvas grozījumi aizpilda robu 
tiesiskajā regulējumā, kas radās šī 
sprieduma rezultātā.

Tiesa atcēla 2005. gada 12. jūlija 
Pamatlēmumu 2005/667/TI par 
krimināltiesiskā pamata stiprināšanu, lai 
īstenotu tiesību aktus attiecībā uz kuģu 
radītu piesārņojumu, kas iepriekš 
papildināja Direktīvu 2005/35/EK ar 
pasākumiem krimināltiesību jomā. Šis 
nolēmums ir radījis nepilnību tiesību 
aktā, kuru mēģina novērst ar šo direktīvas 
grozījumu.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Krimināltiesiskas sankcijas, kas nozīmē 
savādāka rakstura sabiedrības nosodījumu 
nekā administratīvas sankcijas, uzlabo 
spēkā esošo, pret kuģu radīto piesārņojumu 
vērsto tiesību aktu ievērošanu.

(3) Krimināltiesiskas sankcijas, kas nozīmē 
savādāka rakstura sabiedrības nosodījumu 
nekā administratīvas sankcijas, ievērojami 
uzlabo spēkā esošo, pret kuģu radīto 
piesārņojumu vērsto tiesību aktu 
ievērošanu. 

Or. en

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Kopīgi noteikumi par 
krimināltiesiskajām sankcijām ļauj 
izmantot efektīvākas izmeklēšanas metodes 
un palīdzību dalībvalstīs un to starpā.

(4) Kopīgi noteikumi par 
krimināltiesiskajām sankcijām ļauj 
izmantot efektīvākas izmeklēšanas metodes 
un efektīvu sadarbību dalībvalstīs un to 
starpā.

Or. en



PA\738233LV.doc 5/8 PE411.924v01-00

LV

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Dalībvalstīm būtu jāsniedz Komisijai 
informācija par šīs direktīvas īstenošanu, 
lai varētu novērtēt tās izpildi.

(6) Dalībvalstīm būtu jāuzliek par 
pienākumu sniegt Komisijai informāciju
par šīs direktīvas īstenošanu, lai varētu 
novērtēt tās izpildi.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Šīs direktīvas mērķus nevar pietiekami 
labi sasniegt atsevišķas dalībvalstīs un, 
ņemot vērā attiecīgās rīcības radītā 
kaitējuma pārrobežu raksturu, tos var labāk 
sasniegt ar rīcību Kopienas līmenī, tāpēc 
Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar 
Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 
5. pantā noteikto subsidiaritātes principu.
Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā direktīvā 
paredz vienīgi tos pasākumus, kas 
vajadzīgi šo mērķu sasniegšanai.

(7) Šīs direktīvas mērķus nevar pietiekami 
labi sasniegt atsevišķas dalībvalstīs un, 
ņemot vērā attiecīgās noziedzīgās darbības
radītā kaitējuma pārrobežu raksturu, tos var 
labāk sasniegt ar rīcību Kopienas līmenī, 
tāpēc Kopiena var pieņemt pasākumus 
saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas 
līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes 
principu. Saskaņā ar minētajā pantā 
noteikto proporcionalitātes principu šajā 
direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, kas 
vajadzīgi šo mērķu sasniegšanai.

Or. en



PA\738233LV.doc 6/8 PE411.924v01-00

LV

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants.- 3. punkts
Direktīva 2000/35/EK
4. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka piesārņojošo 
vielu noplūdi no kuģiem visās 3. panta 
1. punktā minētajās teritorijās uzskata par 
noziedzīgu nodarījumu, ja tas izdarīts ar 
nodomu, aiz neuzmanības vai rupjas
nolaidības.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka piesārņojošo 
vielu noplūdi no kuģiem visās 3. panta 
1. punktā minētajās teritorijās uzskata par 
noziedzīgu nodarījumu, ja tas izdarīts ar 
nodomu, aiz neuzmanības vai nolaidības.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants.- 3. punkts
Direktīva 2000/35/EK
4. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katra dalībvalsts veic nepieciešamos
pasākumus, lai nodrošinātu, ka kūdīšana 
izdarīt 1. pantā minēto noziedzīgo 
nodarījumu, atbalstīšana vai līdzdalība tajā 
ir kriminālsodāma.”

2. Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka kūdīšana 
izdarīt 1. pantā minēto noziedzīgo 
nodarījumu, atbalstīšana vai līdzdalība tajā 
ir attiecīgi kriminālsodāma.” 

Or. en

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants.- 4. punkts
Direktīva 2000/35/EK
5.a pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts veic vajadzīgos 1. Katra dalībvalsts veic vajadzīgos 
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pasākumus, lai nodrošinātu to, ka 4. pantā 
minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem 
piemēro efektīvas, samērīgas un 
preventīvas krimināltiesiskas sankcijas.

pasākumus, lai nodrošinātu to, ka 4. pantā 
minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem 
piemēro efektīvus, samērīgus un 
preventīvus sodus.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
1. pants.- 6. punkts
Direktīva 2000/35/EK
5.c pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katra dalībvalsts veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 1. punktā 
minētās sankcijas piemēro visām 
juridiskām personām, kuras tiesa ir atzinusi 
par atbildīgām par noziedzīgo nodarījumu
4. panta nozīmē.” 

2. Katra dalībvalsts veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 1. punktā 
minētās sankcijas piemēro visām 
personām, kuras tiesa ir atzinusi par 
vainīgām noziedzīgā nodarījumā 4. panta 
nozīmē.”

Or. en

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums - normatīvs grozījumu akts
2. pants - 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Normatīvie un administratīvie akti, kas 
vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas 
prasības, dalībvalstīs stājas spēkā ne vēlāk 
kā sešus mēnešus pēc dienas, kad stājas 
spēkā direktīva. Dalībvalstis tūlīt dara 
zināmus Komisijai minēto noteikumu 
tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs 
direktīvas atbilstības tabulu.

Normatīvie un administratīvie akti, kas 
vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas 
prasības, dalībvalstīs stājas spēkā ne vēlāk 
kā četrus mēnešus pēc dienas, kad stājas 
spēkā direktīva. Dalībvalstis tūlīt dara 
zināmus Komisijai minēto noteikumu 
tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs 
direktīvas atbilstības tabulu.

Or. en
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