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KORTFATTAD MOTIVERING

Bakgrund

Ett nytt ändringsförslag till det befintliga direktivet mot havsföroreningar blev nödvändigt för 
att fylla det rättsliga tomrum som uppstod efter en tillämplig dom från EG-domstolen i 
oktober 2007. I denna dom ogiltigförklarades rambeslut 2005/667/RIF ”om förstärkning av 
det straffrättsliga regelverket för bekämpande av föroreningar orsakade av fartyg” med 
motiveringen att dess artiklar om definitionen av brott och sanktionernas art (artiklarna 2, 3 
och 5) hade kunnat antas på grundval av artikel 80.2 i EG-fördraget, vilket innebär att 
rambeslutet strider mot artikel 47 i EU-fördraget genom att inkräkta på gemenskapens 
behörighet.

Det föreslagna ändrade direktivet vägleds till fullo av EG-domstolens beslut ovan, och det 
anses därför inte längre föreligga några problem med den rättsliga grunden.

Miljöutskottets förslag till yttrande

Föredraganden anser att ändringsförslaget är absolut nödvändigt för att råda bot på det 
rättsliga tomrum som uppstått efter EG-domstolens beslut när det gäller effektiva påföljder 
vid överträdelser enligt 2005 års direktiv. Det är viktigt att detta direktiv ändras så snart som 
möjligt, eftersom den marina miljön skulle kunna bli lidande av en försening i genomförandet 
av en så angelägen del av EU-lagstiftningen. Det bör kanske påpekas att en sådan försening 
skulle ha kunnat undvikas om de berörda personerna inte hade begått det misstag beträffande 
den rättsliga grunden som i sin tur ledde till ogiltigförklarandet från EG-domstolen. 
Förhoppningsvis kan detta undvikas i framtiden.

Med tanke på förslagets karaktär och under vilka omständigheter det läggs fram föreslår 
föredraganden endast ett fåtal ändringar.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för transport och 
turism att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Den 23 oktober 2007 ogiltigförklarade 
Europeiska gemenskapernas domstol 
(nedan kallad domstolen) 

(2) Den 23 oktober 2007 ogiltigförklarade 
Europeiska gemenskapernas domstol 
(nedan kallad domstolen) 
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rambeslut 2005/667/RIF av den 
12 juli 2005 om förstärkning av det 
straffrättsliga regelverket för bekämpande 
av föroreningar orsakade av fartyg, vilket 
tidigare kompletterade 
direktiv 2005/35/EG när det gäller 
straffrättsliga sanktioner. Denna ändring 
av direktivet fyller det rättsliga tomrum 
som uppstod till följd av domen.

rambeslut 2005/667/RIF av den 
12 juli 2005 om förstärkning av det 
straffrättsliga regelverket för bekämpande 
av föroreningar orsakade av fartyg, vilket 
tidigare kompletterade 
direktiv 2005/35/EG när det gäller 
straffrättsliga sanktioner. Till följd av 
denna dom uppstod ett rättsligt tomrum 
som denna ändring av direktivet har till 
uppgift att fylla.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Straffrättsliga sanktioner, som markerar 
samhällets ogillande på ett helt annat sätt 
än administrativa sanktioner, leder till en 
förbättrad efterlevnad av den gällande 
lagstiftningen för att förhindra föroreningar 
orsakade av fartyg.

(3) Straffrättsliga sanktioner, som markerar 
samhällets ogillande på ett helt annat sätt 
än administrativa sanktioner, leder till en 
mycket bättre efterlevnad av den gällande 
lagstiftningen för att förhindra föroreningar 
orsakade av fartyg. 

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Gemensamma bestämmelser om 
straffrättsliga sanktioner skulle göra det 
möjligt att inom och mellan 
medlemsstaterna använda effektivare 
utredningsmetoder och 
handräckningsformer.

(4) Gemensamma bestämmelser om 
straffrättsliga sanktioner skulle göra det 
möjligt att använda effektivare 
utredningsmetoder och samarbeta effektivt
inom och mellan medlemsstaterna.

Or. en
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Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Medlemsstaterna bör underrätta 
kommissionen om genomförandet av detta 
direktiv, så att kommissionen kan bedöma 
direktivets verkningar.

(6) Medlemsstaterna bör vara skyldiga att 
underrätta kommissionen om 
genomförandet av detta direktiv, så att 
kommissionen kan bedöma direktivets 
verkningar.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Eftersom målen för detta direktiv inte i 
tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna utan på grund av den 
gränsöverskridande skada som beteendet i 
fråga kan orsaka, bättre kan uppnås på 
gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta 
åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om upprättandet av Europeiska 
gemenskapen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går detta direktiv inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(7) Eftersom målen för detta direktiv inte i 
tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna utan, på grund av den 
gränsöverskridande skada som den 
brottsliga verksamheten i fråga kan 
orsaka, bättre kan uppnås på 
gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta 
åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om upprättandet av Europeiska 
gemenskapen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går detta direktiv inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå dessa mål.

Or. en
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Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 3
Direktiv 2000/35/EG
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att utsläpp av 
förorenande ämnen orsakade av fartyg i 
något av de områden som avses i 
artikel 3.1 betraktas som brott om de skett 
uppsåtligen eller genom vårdslöshet eller 
grov oaktsamhet.

1. Medlemsstaterna ska se till att utsläpp av 
förorenande ämnen orsakade av fartyg i 
något av de områden som avses i 
artikel 3.1 betraktas som brott om de skett 
uppsåtligen eller genom vårdslöshet eller 
oaktsamhet.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 3
Direktiv 2000/35/EG
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att säkerställa att 
anstiftan och medhjälp till ett sådant brott 
som avses i punkt 1 omfattas av 
straffrättsliga sanktioner.”

2. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att säkerställa att 
anstiftan och medhjälp till ett sådant brott 
som avses i punkt 1 i tillräcklig 
utsträckning omfattas av straffrättsliga 
sanktioner.” 

Or. en
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Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 4
Direktiv 2000/35/EG
Artikel 5a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att de brott 
som avses i artikel 4 beläggs med 
effektiva, proportionella och avskräckande 
straffrättsliga sanktioner.

1. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att de brott 
som avses i artikel 4 beläggs med 
effektiva, proportionella och avskräckande 
sanktioner. 

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 6
Direktiv 2000/35/EG
Artikel 5c – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att försäkra sig om 
att de sanktioner som avses i punkt 1 
tillämpas på varje person som av en 
domstol befinns vara ansvarig för ett 
sådant brott som avses i artikel 4.”

2. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att försäkra sig om 
att de sanktioner som avses i punkt 1 
tillämpas på varje person som av en 
domstol befinns vara skyldig till ett sådant 
brott som avses i artikel 4.”

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar 
och andra författningar som är nödvändiga 
för att följa detta direktiv senast 

Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar 
och andra författningar som är nödvändiga 
för att följa detta direktiv senast 
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sex månader efter ikraftträdandet. De ska 
till kommissionen genast överlämna texten 
till dessa bestämmelser tillsammans med 
en jämförelsetabell över dessa 
bestämmelser och detta direktiv.

fyra månader efter ikraftträdandet. De ska 
till kommissionen genast överlämna texten 
till dessa bestämmelser tillsammans med 
en jämförelsetabell över dessa 
bestämmelser och detta direktiv.

Or. en
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