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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-012 
κατάθεση: Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Έκθεση
Francesc Gambús A8-0253/2017
Διαδικαστικοί κανόνες στον τομέα των περιβαλλοντικών εκθέσεων

Πρόταση απόφασης (COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD))

_____________________________________________________________

Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Οι οδηγίες 2009/31/ΕΚ και 
2003/87/EΚ απαιτούν από τα κράτη μέλη 
να υποβάλλουν έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή των εν λόγω οδηγιών βάσει 
ερωτηματολογίου ή σχεδιαγράμματος που 
καταρτίζει η Επιτροπή σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στην οδηγία 
91/692/ΕΟΚ. Προκειμένου να αποφευχθεί 
νομικό κενό λόγω της κατάργησης της 
οδηγίας 91/692/ΕΟΚ, είναι αναγκαίο να 
αντικατασταθεί η παραπομπή στην 
οδηγία 91/692/ΕΟΚ, με βάση τη 
διαδικασία που προβλέπεται στην σχετική 
οδηγία.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Διαγράφεται προκειμένου να γίνουν σεβαστές οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του 
τριμερούς διαλόγου σχετικά με το ΣΕΔΕ.



PE616.127/ 2

EL

Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1257/2013 
περιλαμβάνει παραπομπή στην οδηγία 
91/692/ΕΟΚ. Η σχετική διάταξη αφορά 
την πρώτη περίοδο υποβολής εκθέσεων, η 
οποία έχει ήδη περατωθεί. Η σχετική 
διάταξη θα πρέπει, επομένως, να 
διαγραφεί.

(14) Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 21 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1257/2013 παραπέμπει στην οδηγία 
91/692/ΕΟΚ, η οποία πρόκειται να 
καταργηθεί. Σύμφωνα με την εν λόγω 
διάταξη, η πρώτη περίοδος υποβολής 
εκθέσεων πρόκειται να ξεκινήσει από την 
ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1257/2013. Στις 19 
Δεκεμβρίου 2016, με την εκτελεστική 
απόφαση (ΕΕ) 2016/2323, η Επιτροπή 
θέσπισε την πρώτη έκδοση του 
ευρωπαϊκού καταλόγου μονάδων 
ανακύκλωσης πλοίων («ευρωπαϊκός 
κατάλογος»). Σύμφωνα με το άρθρο 26 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1257/2013, τα 
κράτη μέλη δύνανται να εγκρίνουν την 
ανακύκλωση πλοίων σε μονάδες 
ανακύκλωσης πλοίων που 
περιλαμβάνονται στον ευρωπαϊκό 
κατάλογο πριν από την ημερομηνία 
έναρξης εφαρμογής του εν λόγω 
κανονισμού. Στην περίπτωση αυτή, δεν 
εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1013/2006. Προκειμένου να μην υπάρξει 
χρονικό κενό κατά τη διάρκεια του 
οποίου δεν συλλέγονται πληροφορίες 
δυνάμει ούτε του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1013/2006 ούτε του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1257/2013, είναι σκόπιμο να 
θεσπιστεί μεταβατική περίοδος υποβολής 
εκθέσεων μεταξύ της ημερομηνίας της 
πρώτης προβλεπόμενης έγκρισης βάσει 
του άρθρου 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1257/2013 σε ένα δεδομένο κράτος μέλος, 
και της ημερομηνίας εφαρμογής του εν 
λόγω κανονισμού για κάθε κράτος μέλος 
που αποφασίζει να χρησιμοποιήσει τη 
μεταβατική περίοδο που προβλέπεται στο 
εν λόγω άρθρο. Για να περιοριστεί η 
σχετική διοικητική επιβάρυνση για 
καθένα από αυτά τα κράτη μέλη, δεν 
είναι απαραίτητο οι πληροφορίες που 
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συλλέγονται κατά τη διάρκεια της εν 
λόγω μεταβατικής περιόδου να 
αποτελέσουν τη βάση χωριστής έκθεσης. 
Αντ’ αυτού, θα πρέπει να αρκεί οι 
πληροφορίες αυτές να ενσωματωθούν ή 
να αποτελέσουν μέρος της πρώτης 
τακτικής έκθεσης που καλύπτει την 
τριετή περίοδο από την ημερομηνία 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1257/2013.

Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Δεδομένου ότι ο στόχος της 
παρούσας απόφασης, δηλαδή η 
τροποποίηση ή κατάργηση ενωσιακών 
νομικών πράξεων στον τομέα της 
υποβολής περιβαλλοντικών εκθέσεων που 
πλέον δεν εφαρμόζονται ή δεν είναι 
συναφείς, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί 
ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη, αλλά, 
λόγω της φύσης του, μπορεί να επιτευχθεί 
καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση 
δύναται να θεσπίζει μέτρα, σύμφωνα με 
την αρχή της επικουρικότητας που 
διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με 
την αρχή της αναλογικότητας, όπως 
ορίζεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα 
απόφαση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 
προς επίτευξη του στόχου αυτού όρια.

Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1 διαγράφεται
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Τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ
Στο άρθρο 21 παράγραφος 1 της 
απόφασης 2003/87/ΕΚ, η τέταρτη 
περίοδος αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«Η έκθεση συντάσσεται με βάση 
ερωτηματολόγιο ή σχεδιάγραμμα που 
εγκρίνεται από την Επιτροπή με τη 
μορφή εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 22α 
παράγραφος 2.».

Αιτιολόγηση

Διαγράφεται προκειμένου να γίνουν σεβαστές οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του 
τριμερούς διαλόγου.

Τροπολογία 5

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία 2009/31/ΕΚ
Άρθρο 29α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 29 για 
αόριστη διάρκεια μετά την [ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης].

2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 29 για 
περίοδο πέντε ετών μετά την … 
[ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
απόφασης]. Η εξουσιοδότηση 
ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας 
διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν 
αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών 
μηνών πριν από τη λήξη της κάθε 
περιόδου.
Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με 
τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το 
αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη 
της πενταετούς περιόδου. Η έκθεση 
υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.
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Τροπολογία 6

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 86/278/ΕΟΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 15α όσον αφορά την 
προσαρμογή των παραρτημάτων στην 
τεχνική και επιστημονική πρόοδο.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 15α όσον αφορά την 
τροποποίηση των παραρτημάτων, με 
σκοπό την προσαρμογή τους στην τεχνική 
και επιστημονική πρόοδο.

Τροπολογία 7

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία 86/278/ΕΟΚ
Άρθρο 15α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 13 για 
αόριστη διάρκεια μετά την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας.

2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 13 για 
περίοδο πέντε ετών μετά την [ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης]. 
Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά 
για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το 
αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη 
λήξη της κάθε περιόδου.
Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με 
τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το 
αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη 
της πενταετούς περιόδου. Η έκθεση 
υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

Τροπολογία 8

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1257/2013, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Στο άρθρο 21 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1257/2013, το 
πρώτο και το δεύτερο εδάφιο 
αντικαθίστανται από το ακόλουθο 
κείμενο:

Τροπολογία 9

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1257/2013
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η πρώτη ηλεκτρονική έκθεση καλύπτει 
την περίοδο από την ημερομηνία 
δημοσίευσης του ευρωπαϊκού καταλόγου 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Η πρώτη ηλεκτρονική έκθεση καλύπτει 
την τριετή περίοδο που αρχίζει από την 
ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 32 
παράγραφος 1. Στην περίπτωση που ένα 
κράτος μέλος εγκρίνει την ανακύκλωση 
πλοίων σε μονάδες ανακύκλωσης πλοίων 
που περιλαμβάνονται στον ευρωπαϊκό 
κατάλογο πριν από την ημερομηνία 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού 
σύμφωνα με το άρθρο 26, η πρώτη 
ηλεκτρονική έκθεση του εν λόγω κράτους 
μέλους θα πρέπει να καλύπτει επίσης την 
περίοδο από την ημερομηνία της εν λόγω 
έγκρισης έως την ημερομηνία εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 10

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)
Οδηγία 94/63/ΕΚ
Άρθρο 9 – δεύτερη περίοδος

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3α. Στο άρθρο 9 η δεύτερη περίοδος 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Η Επιτροπή καλείται να συνοδεύσει την «Η Επιτροπή καλείται να συνοδεύει τις 
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πρώτη έκθεσή της, εφόσον ενδείκνυται, με 
προτάσεις για την τροποποίηση της 
παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένης 
ιδίως της διεύρυνσης του πεδίου της 
προκειμένου να συμπεριληφθούν ο έλεγχος 
του ατμού και τα συστήματα ανάκτησης 
για τις εγκαταστάσεις φόρτωσης και τα 
πλοία.

εκθέσεις της, εφόσον ενδείκνυται, με 
προτάσεις για την τροποποίηση της 
παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένης 
ιδίως της διεύρυνσης του πεδίου της 
προκειμένου να συμπεριληφθούν ο έλεγχος 
του ατμού και τα συστήματα ανάκτησης 
για τις εγκαταστάσεις φόρτωσης και τα 
πλοία.»

Τροπολογία 11

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφαρμόζεται από την [Υπηρεσία 
Εκδόσεων: ημερομηνία έναρξης ισχύος 
της τροποποίησης του άρθρου 37 
παράγραφος 1119 της οδηγίας 
2008/98/ΕΚ, της τροποποίησης του 
άρθρου 9120 της οδηγίας 2000/53/ΕΚ, της 
τροποποίησης του άρθρου 15121 της 
οδηγίας 1999/31/ΕΚ, της τροποποίησης 
του άρθρου 17122 της οδηγίας 94/62/ΕΚ].

διαγράφεται

_________________
119 COM(2015) 595 final
120 COM(2015) 593 final
121 COM(2015) 594 final
122 COM(2015) 596 final COM/2015/0337

Αιτιολόγηση

Διαγράφονται οι παραπομπές για να γίνονται σεβαστές οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις στο 
πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου σχετικά με τη δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία και τα 
αποτελέσματά τους

Τροπολογία 12

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο 1 εφαρμόζεται από την διαγράφεται
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[Υπηρεσία Εκδόσεων: ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της τροποποίησης του 
άρθρου 22α της οδηγίας 2003/87/ΕΚ123].
_________________
123 COM/2015/0337

Αιτιολόγηση

Διαγράφονται οι παραπομπές και η ημερομηνία έναρξης ισχύος για να γίνονται σεβαστές οι 
τρέχουσες διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου σχετικά με το ΣΕΔΕ και τα 
αποτελέσματά τους


