
DYREKTYWY

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/99/WE

z dnia 19 listopada 2008 r.

w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 175 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekono
micznego (1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Trak
tatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 174 ust. 2 Traktatu polityka Wspólnoty
w dziedzinie środowiska naturalnego musi stawiać sobie
za cel wysoki poziom ochrony.

(2) Wspólnota jest zaniepokojona wzrostem przestępstw
przeciwko środowisku i ich skutkami, które w coraz
większym stopniu wykraczają poza granice państw,
w których przestępstwa te są popełniane. Takie przestęp
stwa stanowią zagrożenie dla środowiska i w związku
z tym wymagają stosownej reakcji.

(3) Z doświadczenia wynika, że istniejące systemy sankcji nie
były wystarczające do zapewnienia pełnego przestrze
gania przepisów dotyczących ochrony środowiska. Prze
strzeganie przepisów może i powinno zostać wzmoc
nione poprzez dostępność sankcji karnych będących
oznaką społecznego potępienia o charakterze innym
niż w przypadku sankcji administracyjnych, bądź mecha
nizmu odszkodowawczego w ramach prawa cywilnego.

(4) Wspólne przepisy dotyczące przestępstw umożliwiają
stosowanie skutecznych metod prowadzenia dochodzeń
i pomocy w państwach członkowskich i między nimi.

(5) W celu osiągnięcia skutecznej ochrony środowiska
zachodzi szczególna potrzeba stosowania bardziej odstra
szających sankcji w odniesieniu do działań szkodliwych
dla środowiska, które zasadniczo powodują lub mogą
powodować znaczne szkody dotyczące stanu powietrza,
w tym stratosfery, gleby, wody, zwierząt lub roślin, bądź
wpływają niekorzystnie na ochronę gatunków.

(6) Nieprzestrzeganie nałożonego prawem obowiązku może
mieć taki sam skutek jak aktywne działanie i dlatego
również powinno podlegać odpowiednim sankcjom.

(7) W związku z tym takie postępowanie, umyślne lub
będące skutkiem rażącego niedbalstwa, należy uznać za
przestępstwo karne na obszarze całej Wspólnoty.

(8) W aktach prawnych wymienionych w załącznikach do
niniejszej dyrektywy zawarte są przepisy, które powinny
zostać podporządkowane środkom prawa karnego w celu
zapewnienia pełnej skuteczności przepisów dotyczących
ochrony środowiska.

(9) Zobowiązania wynikające z niniejszej dyrektywy odnoszą
się jedynie do tych aktów prawnych wymienionych
w załącznikach do niniejszej dyrektywy, które nakładają
na państwa członkowskie obowiązek ustanowienia
środków zakazujących przy wprowadzaniu tych aktów
prawnych w życie.

(10) Niniejsza dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie
do wprowadzenia do ustawodawstwa krajowego sankcji
karnych za poważne naruszenia przepisów prawa wspól
notowego dotyczących ochrony środowiska. Niniejsza
dyrektywa nie nakłada żadnych obowiązków w zakresie
stosowania takich sankcji ani żadnego innego istniejącego
systemu egzekwowania prawa w poszczególnych przy
padkach.
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(11) Niniejsza dyrektywa pozostaje bez uszczerbku dla innych
systemów odpowiedzialności za szkody ekologiczne
istniejących w ramach prawa wspólnotowego lub krajo
wego.

(12) Ponieważ w niniejszej dyrektywie określono minimalne
przepisy, państwa członkowskie mają możliwość przy
jęcia lub utrzymania bardziej rygorystycznych środków
dotyczących skutecznej ochrony środowiska poprzez
prawo karne. Środki te muszą być zgodne z Traktatem.

(13) W celu umożliwienia dokonania oceny skuteczności
niniejszej dyrektywy państwa członkowskie powinny
przedstawić Komisji informacje na temat jej wdrażania.

(14) W związku z tym, że cel niniejszej dyrektywy,
a mianowicie zapewnienie skuteczniejszej ochrony środo
wiska, nie może być osiągnięty w sposób wystarczający
przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na
zakres i skutki niniejszej dyrektywy może być lepiej
osiągnięty na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może
przyjąć środki zgodne z zasadą pomocniczości, określoną
w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności,
określoną w tym artykule, niniejsza dyrektywa nie
wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia
tego celu.

(15) W razie przyjęcia późniejszych aktów prawnych dotyczą
cych środowiska należy wskazać w stosownych przypad
kach, że niniejsza dyrektywa będzie miała zastosowanie.
W razie konieczności art. 3 powinien zostać zmieniony.

(16) Niniejsza dyrektywa nie narusza praw podstawowych
i jest zgodna z zasadami uznanymi w szczególności
w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsza dyrektywa ustanawia środki w zakresie prawa karnego
w celu skuteczniejszej ochrony środowiska.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszej dyrektywy:

a) „bezprawny” oznacza naruszający:

(i) akty prawne przyjęte na mocy Traktatu ustanawiającego
Wspólnotę Europejską wymienione w załączniku A; lub

(ii) w odniesieniu do działań objętych traktatem Euratom –

akty prawne przyjęte na mocy traktatu Euratom
i wymienione w załączniku B; lub

(iii) ustawę lub przepisy administracyjne państwa członkow
skiego lub decyzję podjętą przez właściwy organ
państwa członkowskiego, wprowadzające w życie akty
prawne Wspólnoty, o których mowa w ppkt (i) lub (ii);

b) „chronione gatunki dzikiej fauny i flory” oznaczają:

(i) do celów art. 3 lit. f) – gatunki wymienione w:

— załączniku IV do dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia
21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przy
rodniczych oraz dzikiej fauny i flory (1),

— załączniku I dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia
2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego
ptactwa (2) oraz o których mowa w art. 4 ust. 2 tej
dyrektywy;

(ii) do celów art. 3 lit. g) gatunki wymienione w załączniku
A lub B do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia
9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej
fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (3);

c) „siedlisko na terenie chronionym” oznacza siedlisko gatunku,
w którego przypadku określony obszar sklasyfikowano –

zgodnie z art. 4 ust. 1 lub 2 dyrektywy 79/409/EWG –

jako obszar specjalnej ochrony lub siedlisko przyrodnicze,
lub siedlisko gatunku, w którego przypadku określony
teren wskazano – zgodnie z art. 4 ust. 4 dyrektywy
92/43/EWG – jako specjalny obszar ochrony;

d) „osoba prawna” oznacza podmiot prawny posiadający taki
status zgodnie z właściwym prawem krajowym, z wyjątkiem
państw lub organów publicznych sprawujących władzę
państwową oraz z wyjątkiem międzynarodowych organizacji
publicznych.

Artykuł 3

Przestępstwa

Państwa członkowskie zapewniają, by następujące czyny, doko
nane bezprawnie i umyślnie lub będące skutkiem przynajmniej
rażącego niedbalstwa, stanowiły przestępstwa karne:

a) zrzucanie, emisja lub wprowadzanie takich ilości substancji
lub promieniowania jonizującego do powietrza, gleby lub
wody, które powodują lub mogą spowodować śmierć lub
poważne uszkodzenie ciała lub znaczną szkodę dla jakości
powietrza, jakości gleby lub jakości wody lub dla zwierząt
lub roślin;
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b) zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów,
w tym nadzór nad tymi działaniami oraz późniejsze postę
powanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów, w tym
także działania podejmowane następnie w charakterze sprze
dawcy lub pośrednika (zagospodarowanie odpadów), które
powodują lub mogą spowodować śmierć lub poważne
uszkodzenie ciała lub znaczną szkodę dla jakości powietrza,
jakości gleby lub jakości wody, lub dla zwierząt lub roślin;

c) przemieszczanie odpadów, jeśli działanie to wchodzi
w zakres zastosowania art. 2 ust. 35 rozporządzenia (WE)
nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (1)
i jest dokonywane w znacznych ilościach, bez względu na
to, czy odbywa się w ramach jednego przemieszczenia czy
kilku przemieszczeń, które okazują się ze sobą powiązane;

d) eksploatacja zakładu, w którym prowadzona jest działalność
niebezpieczna lub w którym są składowane lub wykorzys
tywane niebezpieczne substancje bądź preparaty oraz która,
poza zakładem, powoduje lub może spowodować śmierć lub
poważne uszkodzenie ciała lub znaczną szkodę dla jakości
powietrza, jakości gleby lub jakości wody, lub dla zwierząt
lub roślin;

e) produkcja, przetwarzanie, obsługa, wykorzystywanie, posia
danie, przechowywanie, transport, przywóz, wywóz
i usuwanie materiałów jądrowych lub innych niebezpiecz
nych substancji radioaktywnych, które powodują lub mogą
spowodować śmierć lub poważne uszkodzenie ciała lub
znaczną szkodę dla jakości powietrza, jakości gleby lub
jakości wody, lub dla zwierząt lub roślin;

f) zabijanie, niszczenie, posiadanie lub przywłaszczanie sobie
okazów chronionych gatunków dzikiej fauny lub flory,
z wyjątkiem przypadków gdy postępowanie to dotyczy
nieznacznej ilości takich okazów i ma nieznaczny wpływ
na zachowanie gatunków;

g) handel okazami chronionych gatunków dzikiej fauny lub
flory, ich częściami lub pochodnymi, z wyjątkiem przy
padków gdy postępowanie takie dotyczy nieznacznej liczby
takich okazów i ma nieznaczny wpływ na zachowanie
gatunków;

h) jakiekolwiek postępowanie, które powoduje znaczne
zniszczenie siedliska przyrodniczego na terenie chronionym;

i) produkcja, przywóz, wywóz, wprowadzanie do obrotu lub
wykorzystywanie substancji zubożających warstwę ozonową.

Artykuł 4

Podżeganie i pomocnictwo

Państwa członkowskie zapewniają, by podżeganie do postępo
wania umyślnego, o którym mowa w art. 3, oraz pomocnictwo
w jego podejmowaniu podlegały karze jako przestępstwa karne.

Artykuł 5

Sankcje

Państwa członkowskie przyjmują niezbędne środki w celu
zapewnienia, by przestępstwa, o których mowa w art. 3 i 4,
podlegały skutecznym, proporcjonalnym i odstraszającym sank
cjom karnym.

Artykuł 6

Odpowiedzialność osób prawnych

1. Państwa członkowskie zapewniają, by osoby prawne
mogły podlegać odpowiedzialności za przestępstwa, o których
mowa w art. 3 i 4, jeśli przestępstwa te zostały popełnione na
ich korzyść przez jakąkolwiek osobę zajmującą pozycję kierow
niczą w strukturze osoby prawnej, działającą indywidualnie lub
jako członek organu osoby prawnej, w oparciu o:

a) prawo do reprezentowania osoby prawnej;

b) uprawnienia do podejmowania decyzji w imieniu osoby
prawnej; lub

c) uprawnienia do sprawowania kontroli w strukturach osoby
prawnej.

2. Państwa członkowskie zapewniają również, by osoby
prawne mogły podlegać odpowiedzialności w przypadku, gdy
brak nadzoru lub kontroli ze strony osoby, o której mowa
w ust. 1, umożliwił popełnienie przestępstwa, o którym
mowa w art. 3 i 4, na korzyść osoby prawnej, przez osobę
pozostającą pod jej zwierzchnictwem.

3. Odpowiedzialność osób prawnych na podstawie ust. 1 i 2
nie wyklucza postępowania karnego przeciwko osobom
fizycznym, które są sprawcami, podżegaczami lub pomocni
kami w popełnianiu przestępstw, o których mowa w art. 3 i 4.

Artykuł 7

Sankcje wobec osób prawnych

Państwa członkowskie przyjmują niezbędne środki, by osoby
prawne podlegające odpowiedzialności za przestępstwo
zgodnie z art. 6 podlegały skutecznym, proporcjonalnym
i odstraszającym sankcjom karnym.
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Artykuł 8

Transpozycja

1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy
ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wyko
nania niniejszej dyrektywy przed dniem 26 grudnia 2010 r.

Środki przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odnie
sienie do niniejszej dyrektywy lub takie odniesienie towarzyszy
ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odnie
sienia określane są przez państwa członkowskie.

2. Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podsta
wowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie
objętej niniejszą dyrektywą, oraz tabelę wskazującą korelacje
między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Artykuł 9

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 10

Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 19 listopada 2008 r.

W imieniu Parlamentu
Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady
J.-P. JOUYET

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK A

Wykaz wspólnotowych aktów prawnych przyjętych na mocy Traktatu WE, których naruszenie stanowi
bezprawne postępowanie zgodnie z art. 2 lit. a) ppkt (i) niniejszej dyrektywy

— Dyrektywa Rady 70/220/EWG z dnia 20 marca 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich
odnoszących się do działań, jakie mają być podjęte w celu ograniczenia zanieczyszczania powietrza przez emisje
z pojazdów silnikowych (1);

— Dyrektywa Rady 72/306/EWG z dnia 2 sierpnia 1972 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich
odnoszących się do działań, jakie mają być podjęte w celu zapobiegania emisji zanieczyszczeń gazowych z silników
Diesla stosowanych w pojazdach (2);

— Dyrektywa Rady 75/439/EWG z dnia 16 czerwca 1975 r. w sprawie unieszkodliwiania olejów odpadowych (3);

— Dyrektywa 76/160/EWG z dnia 8 grudnia 1975 r. dotycząca jakości wody w kąpieliskach (4);

— Dyrektywa Rady 76/769/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych
i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu
niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (5);

— Dyrektywa Rady 77/537/EWG z dnia 28 czerwca 1977 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich
odnoszących się do działań, jakie mają być podjęte w celu zapobiegania emisji zanieczyszczeń z silników Diesla
stosowanych w kołowych ciągnikach rolniczych lub leśnych (6);

— Dyrektywa Rady 78/176/EWG z dnia 20 lutego 1978 r. w sprawie odpadów pochodzących z przemysłu ditlenku
tytanu (7);

— Dyrektywa Rady 79/117/EWG z dnia 21 grudnia 1978 r. zakazująca wprowadzania do obrotu i stosowania środków
ochrony roślin zawierających niektóre substancje czynne (8);

— Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (9);

— Dyrektywa Rady 82/176/EWG z dnia 22 marca 1982 r. w sprawie wartości dopuszczalnych dla ścieków
i wskaźników jakości wód w odniesieniu do zrzutów rtęci z przemysłu elektrolizy chlorków metali alkalicznych (10);

— Dyrektywa Rady 83/513/EWG z dnia 26 września 1983 r. w sprawie wartości dopuszczalnych dla ścieków
i wskaźników jakości wód w odniesieniu do zrzutów kadmu (11);

— Dyrektywa Rady 84/156/EWG z dnia 8 marca 1984 r. w sprawie wartości dopuszczalnych dla ścieków i wskaźników
jakości wód w odniesieniu do zrzutów rtęci z sektorów innych niż przemysł elektrolizy chlorków metali alkalicz
nych (12);

— Dyrektywa Rady 84/360/EWG z dnia 28 czerwca 1984 r. w sprawie zwalczania zanieczyszczeń powietrza
z zakładów przemysłowych (13);

— Dyrektywa Rady 84/491/EWG z dnia 9 października 1984 r. w sprawie wartości dopuszczalnych dla ścieków
i wskaźników jakości wód w odniesieniu do zrzutów heksachlorocykloheksanu (14);
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— Dyrektywa Rady 85/203/EWG z dnia 7 marca 1985 r. w sprawie norm jakości powietrza w odniesieniu do
dwutlenku azotu (1);

— Dyrektywa Rady 86/278/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony środowiska, w szczególności gleby,
w przypadku wykorzystywania osadów ściekowych w rolnictwie (2);

— Dyrektywa Rady 86/280/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie wartości dopuszczalnych dla ścieków
i wskaźników jakości wód w odniesieniu do zrzutów niektórych substancji niebezpiecznych zawartych w wykazie
I załącznika do dyrektywy 76/464/EWG (3);

— Dyrektywa Rady 87/217/EWG z dnia 19 marca 1987 r. w sprawie ograniczania zanieczyszczenia środowiska
azbestem i zapobiegania temu zanieczyszczeniu (4);

— Dyrektywa Rady 90/219/EWG z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie ograniczonego stosowania mikroorganizmów
zmodyfikowanych genetycznie (5);

— Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (6);

— Dyrektywa Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotycząca wprowadzania do obrotu środków ochrony
roślin (7);

— Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powo
dowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (8);

— Dyrektywa Rady 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych (9);

— Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny
i flory (10);

— Dyrektywa Rady 92/112/EWG z dnia 15 grudnia 1992 r. w sprawie procedur harmonizacji programów mających na
celu ograniczanie i ostateczną eliminację zanieczyszczeń powodowanych przez odpady pochodzące z przemysłu
tlenku tytanu (11);

— Dyrektywa 94/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie zbliżenia przepisów
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do rekreacyjnych jednostek
pływających (12): przepisy zmienione dyrektywą 2003/44/WE;

— Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów
opakowaniowych (13);

— Dyrektywa 94/63/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie kontroli emisji lotnych
związków organicznych (LZO) wynikających ze składowania paliwa i jego dystrybucji z terminali do stacji paliw (14);

— Dyrektywa Rady 96/49/WE z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich
w zakresie kolejowego transportu towarów niebezpiecznych (15);
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— Dyrektywa Rady 96/59/WE z dnia 16 września 1996 r. w sprawie usuwania polichlorowanych bifenyli
i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT) (1);

— Dyrektywa Rady 96/62/WE z dnia 27 września 1996 r. w sprawie oceny i zarządzania jakością otaczającego
powietrza (2);

— Dyrektywa Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii
związanych z substancjami niebezpiecznymi (3);

— Dyrektywa 97/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw
państw członkowskich odnoszących się do środków dotyczących ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych
i pyłowych z silników spalinowych montowanych w maszynach samojezdnych nieporuszających się po drogach (4);

— Rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory
w drodze regulacji handlu nimi (5);

— Dyrektywa 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotycząca wprowadzania do obrotu
produktów biobójczych (6);

— Dyrektywa 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. odnosząca się do jakości
benzyny i olejów napędowych (7);

— Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi (8);

— Dyrektywa Rady 1999/13/WE z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicz
nych spowodowanej użyciem organicznych rozpuszczalników podczas niektórych czynności i w niektórych urządze
niach (9);

— Dyrektywa Rady 1999/30/WE z dnia 22 kwietnia 1999 r. odnosząca się do wartości dopuszczalnych dla dwutlenku
siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu oraz pyłu i ołowiu w otaczającym powietrzu (10);

— Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (11);

— Dyrektywa Rady 1999/32/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. odnosząca się do redukcji zawartości siarki w niektórych
paliwach ciekłych (12);

— Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofa
nych z eksploatacji (13);

— Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy dla
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (14);

— Dyrektywa 2000/69/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2000 r. dotycząca wartości dopusz
czalnych benzenu i tlenku węgla w otaczającym powietrzu (15);
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— Dyrektywa 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów (1);

— Rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie
substancji zubożających warstwę ozonową (2);

— Dyrektywa 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego
uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie (3);

— Dyrektywa 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia
emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania (4);

— Dyrektywa 2002/3/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lutego 2002 r. odnosząca się do ozonu
w otaczającym powietrzu (5);

— Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (6);

— Dyrektywa 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu
elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE) (7);

— Dyrektywa 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, rtęci,
niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu (8);

— Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie deter
gentów (9);

— Rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczące trwałych
zanieczyszczeń organicznych (10);

— Dyrektywa 2005/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 września 2005 r. w sprawie zbliżenia ustawo
dawstw państw członkowskich odnoszących się do działań, które należy podjąć przeciwko emisji zanieczyszczeń
gazowych i cząstek stałych przez silniki wysokoprężne stosowane w pojazdach oraz emisji zanieczyszczeń gazowych
z silników o zapłonie iskrowym zasilanych gazem ziemnym lub gazem płynnym stosowanych w pojazdach (11);

— Dyrektywa Komisji 2005/78/WE z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/55/WE Parla
mentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do działań,
jakie mają zostać podjęte w celu zapobiegania emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych przez silniki wysokoprężne
stosowane w pojazdach oraz emisji zanieczyszczeń gazowych z silników z wymuszonym zapłonem napędzanych
gazem ziemnym lub gazem płynnym stosowanych w pojazdach oraz zmieniająca załączniki I, II, III, IV i VI do
niej (12);

— Dyrektywa 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. dotycząca zarządzania jakością
wody w kąpieliskach (13);

— Dyrektywa 2006/11/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie zanieczyszczenia
spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do środowiska wodnego Wspólnoty (14);

— Dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów (15);
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— Dyrektywa 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie gospodarowania
odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego (1);

— Dyrektywa 2006/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. dotycząca emisji z systemów
klimatyzacji w pojazdach silnikowych (2);

— Dyrektywa 2006/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie jakości wód słodkich
wymagających ochrony lub poprawy w celu zachowania życia ryb (3);

— Dyrektywa 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii
i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów (4);

— Dyrektywa 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony wód
podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu (5);

— Rozporządzenie (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych
fluorowanych gazów cieplarnianych (6);

— Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie
przemieszczania odpadów (7);

— Rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homo
logacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasa
żerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i konserwacji
pojazdów (8);

— Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1418/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. dotyczące wywozu w celu poddania
odzyskowi niektórych odpadów wymienionych w załączniku III lub IIIA do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady do pewnych państw, których nie obowiązuje decyzja OECD w sprawie kontroli
transgranicznego przemieszczania odpadów (9);

— Dyrektywa 2008/1/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 stycznia 2008 r. dotycząca zintegrowanego
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (10).
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ZAŁĄCZNIK B

Wykaz wspólnotowych aktów prawnych przyjętych na mocy Traktatu Euratom, których naruszenie stanowi
bezprawne postępowanie zgodnie z art. 2 lit. a) ppkt (ii) niniejszej dyrektywy

— Dyrektywa Rady 96/29/Euratom z dnia 13 maja 1996 r. ustanawiająca podstawowe normy bezpieczeństwa
w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z
promieniowania jonizującego (1);

— Dyrektywa Rady 2003/122/Euratom z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie kontroli wysoce radioaktywnych źródeł
zamkniętych i odpadów radioaktywnych (2);

— Dyrektywa Rady 2006/117/Euratom z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad przemieszczaniem
odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego (3).
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