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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Informații contextuale

Pentru a compensa vidul legislativ creat de o hotărâre din octombrie 2007 a Curții de Justiție a 
Comunităților Europene, a devenit necesară o nouă propunere de modificare a unei directive 
existente .  Hotărârea respectivă a anulat Decizia-cadru 2005/667/5HA „pentru a consolida 
cadrul penal destinat să sancționeze poluarea cauzată de nave” pe motiv că articolele în care 
se stabilesc definiția infracțiunii și natura sancțiunilor (articolele 2,3 și 5) ar fi putut fi 
adoptate în temeiul articolului 80 alineatul (2) din Tratatul CE și că Decizia-cadru a încălcat, 
prin urmare, articolul 47 din Tratatul UE, aducând atingere competențelor Comunității.  
Propunerea de directivă modificată se bazează în totalitate pe decizia Curții de Justiție a 
Comunităților Europene (CJCE) menționată mai sus și se consideră, prin urmare, că nu mai 
există probleme legate de temeiul juridic.

Proiectul de aviz al Comisiei pentru mediu

Raportorul pentru aviz consideră că propunerea de modificare este absolut necesară pentru a 
compensa vidul legislativ creat de decizia CJCE cu privire la aplicarea unor sancțiuni 
eficiente în cazul actelor de încălcare a legii în temeiul directivei din 2005. Este important ca 
directiva menționată să fie modificată cât mai curând posibil, deoarece întârzierile survenite în 
punerea în aplicare a unui act legislativ comunitar de o asemenea importanță ar putea fi în 
detrimentul mediului nostru marin. Ar trebui, eventual, menționat faptul că o astfel de 
întârziere ar fi putut fi evitată, în primul rând dacă persoanele în cauză nu ar fi comis eroarea 
legată de temeiul juridic, care a condus ulterior la decizia de anulare adoptată de CJCE. Ne 
exprimăm speranța că în viitor se vor evita asemenea erori. 

Având în vedere natura și circumstanțele în care este prezentată această propunere, raportorul 
pentru aviz sugerează depunerea unui număr foarte redus de amendamente.

AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
transport și turism, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) La 23 octombrie 2007, Curtea de 
Justiție a Comunităților Europene a anulat 
Decizia-cadru 2005/667/JAI din 12 iulie 

(2) La 23 octombrie 2007, Curtea de 
Justiție a Comunităților Europene a anulat 
Decizia-cadru 2005/667/JAI din 12 iulie 
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2005 de consolidare a cadrului penal 
pentru aplicarea legii împotriva poluării 
cauzate de nave, care a completat anterior 
Directiva 2005/35/CE cu măsuri penale. 
Prezenta modificare umple vidul legislativ 
creat în urma hotărârii Curții.

2005 de consolidare a cadrului penal 
pentru aplicarea legii împotriva poluării 
cauzate de nave, care a completat anterior 
Directiva 2005/35/CE cu măsuri penale. 
Această hotărâre a creat un vid  legislativ 
pe care prezenta modificare adusă
directivei urmărește să-l compenseze.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Sancțiunile penale, care demonstrează o 
dezaprobare socială de natură diferită în 
comparație cu sancțiunile administrative, 
consolidează respectarea legislației în 
vigoare împotriva poluării cauzate de nave.

(3) Sancțiunile penale, care demonstrează o 
dezaprobare socială de natură diferită în 
comparație cu sancțiunile administrative, 
asigură respectarea pe o scară mai largă a
legislației în vigoare împotriva poluării 
cauzate de nave. 

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Existența unor norme comune privind 
sancțiunile penale permite folosirea unor 
metode de investigație și de asistență mai 
eficiente la nivel național și între statele 
membre.

(4) Existența unor norme comune privind 
sancțiunile penale permite folosirea unor 
metode de investigație și de cooperare mai 
eficiente la nivel național și între statele 
membre.

Or. en
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Amendamentul 4

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre ar trebui să informeze 
Comisia cu privire la punerea în aplicare a 
prezentei directive, astfel încât Comisia să 
poată evalua efectele acesteia.

(6) Statele membre ar trebui să fie obligate
să informeze Comisia cu privire la punerea 
în aplicare a prezentei directive, astfel încât 
Comisia să poată evalua efectele acesteia.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Dat fiind că obiectivele prezentei 
directive nu pot fi realizate în mod 
corespunzător de către statele membre și 
având în vedere caracterul transfrontalier al 
prejudiciilor care pot decurge din 
comportamentele menționate pot fi mai 
bine realizate la nivelul Comunității, 
aceasta poate adopta măsuri în 
conformitate cu principiul subsidiarității, în 
temeiul articolului 5 din Tratatul de 
instituire a Comunității Europene. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este prevăzut
la articolul menționat anterior, prezenta 
directivă nu depășește ceea ce este necesar 
pentru a atinge aceste obiective.

(7) Dat fiind că obiectivele prezentei 
directive nu pot fi realizate în mod 
corespunzător de către statele membre și 
având în vedere caracterul transfrontalier al 
prejudiciilor care pot decurge din 
activitatea infracțională menționată pot fi 
mai bine realizate la nivelul Comunității, 
aceasta poate adopta măsuri în 
conformitate cu principiul subsidiarității, în 
temeiul articolului 5 din Tratatul de 
instituire a Comunității Europene. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este prevăzut 
la articolul menționat anterior, prezenta 
directivă nu depășește ceea ce este necesar 
pentru a atinge aceste obiective.

Or. en
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Amendamentul 6

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2000/35/CE
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
deversările de substanțe poluante de către 
nave într-una din zonele prevăzute la 
articolul 3 alineatul (1) sunt considerate 
infracțiuni, în cazul în care au fost săvârșite 
cu intenție, prin imprudență sau prin 
neglijență gravă.

(1) Statele membre se asigură că 
deversările de substanțe poluante de către 
nave într-una din zonele prevăzute la 
articolul 3 alineatul (1) sunt considerate 
infracțiuni, în cazul în care au fost săvârșite 
cu intenție, prin imprudență sau prin 
neglijență.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2000/35/CE
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare stat membru ia măsurile 
necesare astfel încât complicitatea sau 
instigarea la săvârșirea unei infracțiuni 
prevăzută la alineatul (1) să fie pasibile de 
sancțiuni penale. ”

(2) Fiecare stat membru ia măsurile 
necesare astfel încât complicitatea sau 
instigarea la săvârșirea unei infracțiuni 
prevăzută la alineatul (1) să fie pasibile de 
sancțiuni penale corespunzătoare.” 

Or. en
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Amendamentul 8

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2000/35/CE
Articolul 5a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru ia măsurile 
necesare pentru ca infracțiunile prevăzute 
la articolul 4 să fie pasibile de sancțiuni 
penale efective, proporționale și cu efect 
de descurajare.

(1) Fiecare stat membru ia măsurile 
necesare pentru ca infracțiunile prevăzute 
la articolul 4 să fie pasibile de sancțiuni 
efective, proporționale și cu efect de 
descurajare.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Directiva 2000/35/CE
Articolul 5c – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare stat membru ia măsurile 
necesare pentru ca sancțiunile prevăzute la 
alineatul (1) să se aplice oricărei persoane 
juridice care, pe baza unei hotărâri 
judecătorești, este considerată responsabilă 
de comiterea unei infracțiuni prevăzute la 
articolul 4.” 

(2) Fiecare stat membru ia măsurile 
necesare pentru ca sancțiunile prevăzute la 
alineatul (1) să se aplice oricărei persoane 
care este considerată vinovată, de către o 
instanță judecătorească, de comiterea unei 
infracțiuni prevăzute la articolul 4.”

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pun în aplicare actele cu 
putere de lege și actele administrative 

Statele membre pun în aplicare actele cu 
putere de lege și actele administrative 
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necesare pentru a se conforma prezentei 
directive în termen de șase luni de la 
intrarea sa în vigoare. Comisiei îi sunt 
comunicate de îndată, de către statele 
membre, textele acestor acte, precum și un 
tabel de corespondență între aceste acte și 
prezenta directivă.

necesare pentru a se conforma prezentei 
directive în termen de maximum patru luni 
de la intrarea sa în vigoare. Comisiei îi sunt 
comunicate de îndată, de către statele 
membre, textele acestor acte, precum și un 
tabel de corespondență între aceste acte și 
prezenta directivă.

Or. en
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