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_____________________________________________________________

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Direktiividega 2009/31/EMÜ ja 
2003/87/EÜ on ette nähtud, et 
liikmesriigid peavad kõnealuste 
direktiivide rakendamise kohta esitama 
komisjoni küsimustiku või vormi alusel 
aruande kooskõlas direktiivis 
91/692/EMÜ osutatud menetlusega. 
Selleks et vältida direktiivi 91/692/EMÜ 
kehtetuks tunnistamisest põhjustatud 
õiguslikku vaakumit, tuleb viited 
direktiivile 91/692/EMÜ asendada 
viidetega asjakohases direktiivis osutatud 
menetlusele.

välja jäetud

Selgitus

Väljajätmise eesmärk on võtta arvesse praegu saastekvootidega kauplemise süsteemi üle 
toimuvaid kolmepoolseid läbirääkimisi.
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Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Määrus (EL) nr 1257/2013 sisaldab 
viidet direktiivile 91/692/EMÜ. 
Asjaomane viide on seotud aruannete 
esmakordse esitamisega, mis on juba 
lõpule viidud. Seega tuleks kõnealune säte 
välja jätta.

(14) Määruse (EL) nr 1257/2013 
artikli 21 lõike 2 teises lõigus viidatakse 
direktiivile 91/692/EMÜ, mis tuleb 
kehtetuks tunnistada. Nimetatud sätte 
kohaselt algab aruandlus määruse (EL) 
nr 1257/2013 kohaldamise 
alguskuupäevast. Komisjon kehtestas 
19. detsembril 2016 rakendusotsusega 
(EL) 2016/2323 Euroopa laevade 
ringlussevõtu kohtade loetelu (Euroopa 
loetelu) esimese versiooni. Määruse (EL) 
nr 1257/2013 artikli 26 kohaselt võivad 
liikmesriigid enne kõnealuse määruse 
kohaldamise alguskuupäeva lubada 
Euroopa loetellu kantud laevade 
ringlussevõtu kohtades laevu ringlusse 
võtta. Sellistel juhtudel ei kohaldata 
määrust (EÜ) nr 1013/2006. Selleks, et ei 
jääks ajavahemikku, mille jooksul teavet 
ei koguta ei määruse (EÜ) nr 1013/2006 
ega määruse (EL) nr 1257/2013 kohaselt, 
tuleks kehtestada ajutine 
aruandlusperiood alates määruse (EL) 
nr 1257/2013 artikli 26 põhjal asjaomases 
liikmesriigis esimese loa andmise 
eeldatavast kuupäevast kuni kuupäevani, 
mil määrust kohaldatakse kõigi 
liikmesriikide suhtes, kes otsustavad 
nimetatud artiklis sätestatud 
üleminekuperioodi kasutada. Kõigi 
asjaomaste liikmesriikide 
halduskoormuse vähendamiseks ei tule 
nõuda nimetatud üleminekuperioodil 
kogutud teabe põhjal eraldi aruande 
koostamist. Selle asemel peaks piisama, 
kui niisugust teavet kasutatakse esimeses 
korrapärases aruandes, mis hõlmab 
kolmeaastast ajavahemikku alates 
määruse (EL) nr 1257/2013 kohaldamise 
alguskuupäevast, või kui see moodustab 
ühe osa nimetatud aruandest.
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Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15a) Kuna käesoleva otsuse eesmärki – 
muuta keskkonnaalast aruandlust 
käsitlevaid liidu õigusakte, mis ei ole 
enam kohaldatavad või asjakohased, või 
tunnistada need õigusaktid kehtetuks – ei 
suuda liikmesriigid piisavalt saavutada 
ning selle iseloomu tõttu on eesmärki 
parem saavutada liidu tasandil, võib liit 
võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev otsus 
nimetatud eesmärgi saavutamiseks 
vajalikust kaugemale.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 välja jäetud
Direktiivi 2003/87/EÜ muutmine
Direktiivi 2003/87/EÜ artikli 21 lõike 1 
neljas lause asendatakse järgmisega:
„Aruanne esitatakse komisjoni 
rakendusaktidega vastu võetud 
küsimustiku või vormi alusel. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 22a lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.“

Selgitus

Väljajätmise eesmärk on võtta arvesse käimasolevaid kolmepoolseid läbirääkimisi.
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Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 3
Direktiiv 2009/31/EÜ
Artikkel 29a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklis 29 osutatud volitus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile määramata ajaks alates 
[käesoleva otsuse jõustumise kuupäev].

2. Artiklis 29 osutatud õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte antakse komisjonile 
viieks aastaks alates ... [käesoleva otsuse 
jõustumise kuupäev]. Volituste 
delegeerimist pikendatakse automaatselt 
samaks ajavahemikuks, välja arvatud 
juhul, kui Euroopa Parlament või 
nõukogu esitab selle suhtes vastuväite 
hiljemalt kolm kuud enne iga 
ajavahemiku lõppemist.
Komisjon esitab delegeeritud volituste 
kohta aruande hiljemalt üheksa kuud 
enne viieaastase tähtaja möödumist. 
Aruanne esitatakse Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 1
Direktiiv 86/278/EL
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 15a vastu delegeeritud õigusakte 
lisade kohandamiseks tehnika ja teaduse 
arenguga.

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 15a vastu delegeeritud õigusakte 
lisade muutmise kohta, et kohandada neid 
teaduse ja tehnika arenguga.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 4
Direktiiv 86/278/EL
Artikkel 15a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklis 13 osutatud õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte antakse komisjonile 

2. Artiklis 13 osutatud õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte antakse komisjonile 
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määramata ajaks alates käesoleva 
direktiivi jõustumise kuupäevast.

viieks aastaks alates ... [käesoleva otsuse 
jõustumise kuupäev]. Volituste 
delegeerimist pikendatakse automaatselt 
samaks ajavahemikuks, välja arvatud 
juhul, kui Euroopa Parlament või 
nõukogu esitab selle suhtes vastuväite 
hiljemalt kolm kuud enne iga 
ajavahemiku lõppemist.
Komisjon esitab delegeeritud volituste 
kohta aruande hiljemalt üheksa kuud 
enne viieaastase tähtaja möödumist. 
Aruanne esitatakse Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 21 lõige 
2 asendatakse järgmisega:

Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 21 
lõike 2 esimene ja teine lõik asendatakse 
järgmisega:

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 1
Määrus (EL) nr 1257/2013
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimene elektrooniline aruanne hõlmab 
ajavahemikku alates Euroopa loetelu 
avaldamise kuupäevast kuni 31. 
detsembrini 2018.

Esimene elektrooniline aruanne hõlmab 
kolmeaastast ajavahemikku alates 
käesoleva määruse kohaldamise 
alguskuupäevast vastavalt artikli 32 
lõikele 1. Kui liikmesriik vastavalt 
artiklile 26 annab loa laevade ringlusse 
võtmiseks mõnes Euroopa loetelus ära 
toodud laevade ringlussevõtu kohas enne 
käesoleva määruse kohaldamise 
alguskuupäeva, peab selle liikmesriigi 
esimene elektrooniline aruanne hõlmama 
ka ajavahemikku sellise loa andmise 
kuupäevast kuni käesoleva määruse 
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kohaldamise alguskuupäevani.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt 3 a (uus)
Direktiiv 94/63/EÜ
Artikkel 9 – teine lause

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3a) Artikli 9 teine lause asendatakse 
järgmisega:

„Komisjonil palutakse koos esimese 
ettekandega esitada vajaduse korral 
ettepanekud käesoleva direktiivi 
muutmiseks, esmajoones reguleerimisala 
laiendamise kohta, et hõlmata 
laadimisseadmetest ja laevadelt lähtuvate 
aurude kontrolli- ja taaskasutussüsteemid.“

„Komisjonil palutakse koos ettekannetega 
esitada vajaduse korral ettepanekud 
käesoleva direktiivi muutmiseks, 
esmajoones reguleerimisala laiendamise 
kohta, et hõlmata laadimisseadmetest ja 
laevadelt lähtuvate aurude kontrolli- ja 
taaskasutussüsteemid.“

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda kohaldatakse alates [OP: DATE of 
entry into force of amendment to Article 
37(1)42 of Directive 2008/98/EC, the 
amendment to Article 943 of Directive 
2000/53/EC, the amendment to Article 
1544 of Directive 1999/31/EC, the 
amendment to Article 1745 of Directive 
94/62/EC.]

välja jäetud

_________________
42 COM(2015) 595 final
43 COM(2015) 593 final
44 COM(2015) 594 final
45 COM(2015) 596 final COM/2015/0337

Selgitus

Väljajätmise eesmärk on võtta arvesse käimasolevaid kolmepoolseid läbirääkimisi 
ringmajanduse paketi üle ja nende läbirääkimiste tulemusi.
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklit 1 kohaldatakse alates [OP: the 
DATE of entry into force of the 
amendment of Article 22a of Directive 
2003/87/EC46].

välja jäetud

_________________
46 COM/2015/0337

Selgitus

Jõustumise kuupäevale osutava viite väljajätmise eesmärk on võtta arvesse praegu 
saastekvootidega kauplemise süsteemi üle toimuvaid kolmepoolseid läbirääkimisi ja nende 
tulemusi.


