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BEKNOPTE MOTIVERING

Achtergrondinformatie

Een nieuw voorstel tot wijziging van de bestaande richtlijn ter bestrijding van verontreiniging 
van de zee is nodig omdat een rechtsvacuüm is ontstaan  als gevolg van een uitspraak van het 
Europese Hof van Justitie van oktober 2007. In het betreffende arrest heeft het EHvJ het 
Kaderbesluit 2005/667/JBZ "tot versterking van het strafrechtelijk kader voor de bestrijding van 
verontreiniging vanaf schepen" nietig verklaard, met als argument dat de artikelen van dit besluit 
inzake de omschrijving van het delict en de aard van de sancties (artikelen 2, 3 en 5) op basis van 
artikel 80, lid 2, van het EG-Verdrag hadden kunnen worden vastgesteld en dat het kaderbesluit 
derhalve strijdig is met artikel 47 van het EU-Verdrag doordat het afbreuk doet aan de 
bevoegdheden van de Gemeenschap.
De voorgestelde wijzigingsrichtlijn ligt volledig in de lijn van deze uitspraak van het Europese 
Hof en zal daarom geen problemen met de rechtsgrondslag meer hebben.

Het ontwerpadvies van de Commissie milieubeheer

De rapporteur is van mening dat het voorstel tot wijziging zonder enige twijfel nodig is om het 
rechtsvacuüm op te vullen dat is ontstaan door de uitspraak van het Hof en om effectieve 
sancties vast te stellen tegen overtredingen van de richtlijn van 2005. Het is belangrijk dat deze 
richtlijn zo snel mogelijk wordt gewijzigd, omdat vertraging bij de tenuitvoerlegging van een zo 
belangrijk stuk EU-wetgeving ten koste zou kunnen gaan van ons mariene milieu. Het is 
misschien goed erop te wijzen dat een dergelijke vertraging vermeden had kunnen worden als de 
betrokkenen niet de juridische vergissing hadden gemaakt die leidde tot het besluit tot 
nietigverklaring door het Europese Hof van Justitie. Hopelijk zal een dergelijke misser in de 
toekomst niet meer voorkomen.

Gezien de aard van het voorstel en de omstandigheden waaronder het tot stand is gekomen stelt 
de rapporteur slechts een minimaal aantal amendementen voor.

AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie vervoer en toerisme onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Op 23 oktober 2007 heeft het Hof van 
Justitie van de Europese Gemeenschappen 
Kaderbesluit 2005/667/JBZ van 12 juni 
2005 tot versterking van het strafrechtelijk 
kader voor de bestrijding van 

(2) Op 23 oktober 2007 heeft het Hof van 
Justitie van de Europese Gemeenschappen 
Kaderbesluit 2005/667/JBZ van 12 juni 
2005 tot versterking van het strafrechtelijk 
kader voor de bestrijding van 
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verontreiniging vanaf schepen, waardoor 
eerder Richtlijn 2005/35/EG met 
strafrechtelijke maatregelen was 
aangevuld, nietig verklaard. Deze 
wijziging van de richtlijn vult het
rechtsvacuüm op dat na het arrest was
ontstaan.

verontreiniging vanaf schepen, waardoor 
eerder Richtlijn 2005/35/EG met 
strafrechtelijke maatregelen was 
aangevuld, nietig verklaard. Door deze 
uitspraak is een rechtsvacuüm ontstaan dat
deze wijziging van de richtlijn beoogt op te 
vullen.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Strafrechtelijke sancties, die op een 
andere manier blijk geven van 
maatschappelijke afkeuring dan 
bestuursrechtelijke sancties, zorgen voor 
een betere inachtneming van de huidige 
wetgeving ter bestrijding van 
verontreiniging vanaf schepen.

3) Strafrechtelijke sancties, die op een 
andere manier blijk geven van 
maatschappelijke afkeuring dan 
bestuursrechtelijke sancties, zorgen voor 
een betere inachtneming van de huidige 
wetgeving ter bestrijding van 
verontreiniging vanaf schepen. 

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Door gemeenschappelijke regels inzake 
strafrechtelijke sancties kunnen er 
effectievere methoden voor onderzoek en 
bijstand binnen en tussen de lidstaten 
worden gebruikt.

4) Door gemeenschappelijke regels inzake 
strafrechtelijke sancties kunnen er 
effectievere methoden voor onderzoek en 
doeltreffende samenwerking binnen en 
tussen de lidstaten worden gebruikt.

Or. en
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Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De lidstaten dienen de Commissie 
informatie te verstrekken over de 
uitvoering van deze richtlijn, opdat de 
Commissie de effecten ervan kan 
evalueren.

(6) De lidstaten moeten verplicht zijn de 
Commissie informatie te verstrekken over 
de uitvoering van deze richtlijn, opdat de 
Commissie de effecten ervan kan 
evalueren.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Aangezien de doelstellingen van deze 
richtlijn niet in voldoende mate door de 
lidstaten kunnen worden verwezenlijkt en 
gezien de grensoverschrijdende schade die 
het betrokken gedrag kan veroorzaken 
derhalve beter door de Gemeenschap 
kunnen worden verwezenlijkt, kan de 
Gemeenschap overeenkomstig het in 
artikel 5 van het Verdrag tot oprichting van 
de Europese Gemeenschap neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel maatregelen nemen. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze richtlijn niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken.

(7) Aangezien de doelstellingen van deze 
richtlijn niet in voldoende mate door de 
lidstaten kunnen worden verwezenlijkt en 
gezien de grensoverschrijdende schade die 
de betrokken criminele activiteit kan 
veroorzaken derhalve beter door de 
Gemeenschap kunnen worden 
verwezenlijkt, kan de Gemeenschap 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel maatregelen nemen. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze richtlijn niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken.

Or. en
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Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2000/35/EG
Artikel 4 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat het 
lozen van verontreinigende stoffen vanaf 
schepen in een van de in artikel 3, lid 1, 
bedoelde gebieden als delict wordt 
aangemerkt, indien het met opzet, uit 
roekeloosheid of door ernstige nalatigheid 
gebeurt.

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat het 
lozen van verontreinigende stoffen vanaf 
schepen in een van de in artikel 3, lid 1, 
bedoelde gebieden als delict wordt 
aangemerkt, indien het met opzet, uit 
roekeloosheid of door nalatigheid gebeurt.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2000/35/EG
Artikel 4 -  lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
uitlokking van en medeplichtigheid aan een 
in lid 1 bedoeld delict strafrechtelijk 
strafbaar zijn."

2. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
uitlokking van en medeplichtigheid aan een 
in lid 1 bedoeld delict daadwerkelijk
strafrechtelijk strafbaar zijn."

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2000/35/EG
Artikel 5 bis - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de in 
artikel 4 bedoelde delicten strafbaar 

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de in 
artikel 4 bedoelde delicten strafbaar 
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worden gesteld met doeltreffende, 
evenredige en afschrikkende 
strafrechtelijke sancties.

worden gesteld met doeltreffende, 
evenredige en afschrikkende sancties. 

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2000/35/EG
Artikel 5 quater - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de in 
lid 1 bedoelde sancties van toepassing zijn 
op elke rechtspersoon die door een 
rechtbank verantwoordelijk wordt 
bevonden voor een delict in de zin van 
artikel 4." 

2. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de in 
lid 1 bedoelde sancties van toepassing zijn 
op elke rechtspersoon die door een 
rechtbank schuldig wordt bevonden aan
een delict in de zin van artikel 4."

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 -  lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten doen de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in werking 
treden om uiterlijk zes maanden na de 
datum van inwerkingtreding aan deze 
richtlijn te voldoen. Zij stellen de 
Commissie onverwijld in kennis van de 
tekst van deze bepalingen en een 
correlatietabel tussen die bepalingen en 
deze richtlijn.

De lidstaten doen de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in werking 
treden om uiterlijk vier maanden na de 
datum van inwerkingtreding aan deze 
richtlijn te voldoen. Zij stellen de 
Commissie onverwijld in kennis van de 
tekst van deze bepalingen en een 
correlatietabel tussen die bepalingen en 
deze richtlijn.

Or. en
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