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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Podstawowe informacje:

Nowy wniosek w sprawie zmiany obowiązującej dyrektywy dotyczącej walki 
z zanieczyszczeniem mórz okazał się konieczny w celu wypełnienia luki prawnej 
spowodowanej odnośnym orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 
z października 2007 r. Orzeczeniem tym ETS unieważnił decyzję ramową 2005/667/5HA 
„w sprawie wzmocnienia uregulowań prawnokarnych w celu egzekwowania przepisów 
dotyczących zapobiegania zanieczyszczeniom pochodzącym ze statków”, uzasadniając to 
tym, że artykuły decyzji dotyczące definicji przestępstw kryminalnych oraz charakteru sankcji 
(art. 2, 3 i 5) mogły zostać przyjęte na podstawie art. 80 ust. 2 Traktatu WE, a zatem decyzja 
ramowa przyjęta została z pogwałceniem art. 47 Traktatu WE, stanowiąc ingerencję w obszar 
kompetencji Wspólnoty.
Proponowana zmieniona dyrektywa w pełni kieruje się powyższą decyzją ETS i tym samym 
uważa się ją już za wolną od problemu związanego z podstawą prawną.

Projekt opinii Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego 
i Bezpieczeństwa Żywności:

Sprawozdawca uważa ten wniosek zmieniający za niezbędnie konieczny w celu wypełnienia 
luki prawnej wywołanej decyzją ETS w sprawie skutecznego wprowadzania sankcji za 
naruszenia objęte dyrektywą z 2005 r. Rzeczoną dyrektywę należy zmienić niezwłocznie, 
ponieważ zwłoka we wdrażaniu tak ważnego aktu prawnego UE mogłaby zaszkodzić 
środowisku morskiemu. Należy ewentualnie zaznaczyć, że zwłoki takiej można było uniknąć, 
gdyby zainteresowane podmioty nie popełniły w pierwszym rzędzie błędu dotyczącego 
podstawy prawnej, prowadzącego do późniejszej decyzji ETS o unieważnieniu. Należy mieć 
nadzieję, że sytuacja taka nie powtórzy się w przyszłości.

Z uwagi na charakter i okoliczności składania niniejszego wniosku sprawozdawca proponuje 
wprowadzenie jedynie bardzo niewielkiej liczby zmian.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki, jako do komisji przedmiotowo właściwej, 
o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W dniu 23 października 2007 r. 
Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot 
Europejskich stwierdził nieważność 
decyzji ramowej 2005/667/WSiSW z dnia 
12 lipca 2005 r. w sprawie wzmocnienia 
uregulowań prawnokarnych w celu 
egzekwowania przepisów dotyczących 
zapobiegania zanieczyszczeniom 
pochodzącym ze statków, która uprzednio 
uzupełniła dyrektywę 2005/35/WE o 
środki prawnokarne. Niniejsza zmiana 
dyrektywy wypełnia lukę prawną powstałą 
wskutek tego wyroku.

(2) W dniu 23 października 2007 r. 
Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot 
Europejskich stwierdził nieważność 
decyzji ramowej 2005/667/WSiSW z dnia 
12 lipca 2005 r. w sprawie wzmocnienia 
uregulowań prawnokarnych w celu 
egzekwowania przepisów dotyczących 
zapobiegania zanieczyszczeniom 
pochodzącym ze statków, która uprzednio 
uzupełniła dyrektywę 2005/35/WE o 
środki prawnokarne. Wyrok ten 
spowodował lukę prawną, której 
wypełnienie ma na celu niniejsza zmiana 
dyrektywy.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Sankcje karne, stanowiące wyraz 
społecznej dezaprobaty innego rodzaju niż 
ta wyrażana przez kary administracyjne, 
poprawiają przestrzeganie obowiązujących 
aktów prawnych mających na celu 
przeciwdziałanie zanieczyszczeniom 
pochodzącym ze statków.

(3) Sankcje karne, stanowiące wyraz 
społecznej dezaprobaty innego rodzaju niż 
ta wyrażana przez kary administracyjne, 
znacznie poprawiają przestrzeganie 
obowiązujących aktów prawnych mających 
na celu przeciwdziałanie 
zanieczyszczeniom pochodzącym ze 
statków. 

Or. en



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

PL

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Wspólne zasady dotyczące sankcji 
karnych umożliwiają stosowanie bardziej 
efektywnych metod prowadzenia 
dochodzeń i pomocy w państwach 
członkowskich i między nimi.

4) Wspólne zasady dotyczące sankcji 
karnych umożliwiają stosowanie bardziej 
efektywnych metod prowadzenia 
dochodzeń i skutecznej współpracy w 
państwach członkowskich i między nimi.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Państwa członkowskie powinny 
przekazywać Komisji informacje na temat 
wdrażania niniejszej dyrektywy, aby 
umożliwić jej ocenę skutków tego aktu.

(6) Państwa członkowskie powinny być 
zobowiązane do przekazywania Komisji 
informacji na temat wdrażania niniejszej 
dyrektywy, aby umożliwić jej ocenę 
skutków tego aktu.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W związku z tym, że cele niniejszej 
dyrektywy nie mogą zostać osiągnięte we 
właściwy sposób przez państwa 
członkowskie i, ze względu na 
transgraniczny charakter szkód, jakie mogą 
być spowodowane przez przedmiotowe 
czyny, cele te mogą zostać lepiej osiągnięte 
na szczeblu wspólnotowym, Wspólnota 

(7) W związku z tym, że cele niniejszej 
dyrektywy nie mogą zostać osiągnięte we 
właściwy sposób przez państwa 
członkowskie i, ze względu na 
transgraniczny charakter szkód, jakie mogą 
być spowodowane przez przedmiotową 
działalność przestępczą, cele te mogą 
zostać lepiej osiągnięte na szczeblu 
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może przyjąć środki zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
określoną w tym samym artykule, niniejsza 
dyrektywa nie wykracza poza to, co jest 
konieczne dla osiągnięcia powyższych 
celów.

wspólnotowym, Wspólnota może przyjąć 
środki zgodnie z zasadą pomocniczości 
określoną w art. 5 Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
określoną w tym samym artykule, niniejsza 
dyrektywa nie wykracza poza to, co jest 
konieczne dla osiągnięcia powyższych 
celów.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2000/35/WE
Artykuł 4 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 
zrzuty substancji zanieczyszczających ze 
statków na którymkolwiek z obszarów, o 
których mowa w art. 3 ust. 1 były 
uznawane za przestępstwa, jeśli dokonano 
ich umyślnie lub wskutek lekkomyślności 
lub poważnego niedbalstwa.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by
zrzuty substancji zanieczyszczających ze 
statków na którymkolwiek z obszarów, o 
których mowa w art. 3 ust. 1 były 
uznawane za przestępstwa, jeśli dokonano 
ich umyślnie lub wskutek lekkomyślności 
lub niedbalstwa.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2000/35/WE
Artykuł 4 - ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde państwo członkowskie podejmuje
środki niezbędne do zapewnienia, by 
podżeganie do przestępstwa, o którym 
mowa w ust. 1 oraz pomocnictwo w tym 
przestępstwie podlegało odpowiedzialności 

2. Każde państwo członkowskie przyjmuje
środki niezbędne do dopilnowania, by 
podżeganie do przestępstwa, o którym 
mowa w ust. 1 oraz pomocnictwo w tym 
przestępstwie podlegało stosownej 
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karnej. odpowiedzialności karnej.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2000/35/WE
Artykuł 5a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie podejmuje
środki niezbędne do zapewnienia, by 
przestępstwa, o których mowa w art. 4 
podlegały efektywnym, proporcjonalnym i 
odstraszającym karom kryminalnym.

1. Każde państwo członkowskie przyjmuje
środki niezbędne do dopilnowania, by 
przestępstwa, o których mowa w art. 4 
podlegały efektywnym, proporcjonalnym i 
odstraszającym karom.

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6
Dyrektywa 2000/35/WE
Artykuł 5c - ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde państwo członkowskie podejmuje
środki niezbędne do zapewnienia, by każda 
osoba prawna uznana przez sąd za winną 
popełnienia przestępstwa w rozumieniu art. 
4 podlegała karom, o których mowa w ust. 
1.” 

2. Każde państwo członkowskie przyjmuje
środki niezbędne do dopilnowania, by 
każda osoba prawna uznana przez sąd za 
winną popełnienia przestępstwa w 
rozumieniu art. 4 podlegała karom, o 
których mowa w ust. 1.”

Or. en
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzą w życie 
przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy nie później niż w 
ciągu sześciu miesięcy od daty wejścia 
dyrektywy w życie. Państwa członkowskie 
niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych 
przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy 
tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy nie później niż w 
ciągu czterech miesięcy od daty wejścia 
dyrektywy w życie. Państwa członkowskie 
niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych 
przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy 
tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Or. en
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