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Ympäristöalan seurantaa koskevat menettelysäännöt

Ehdotus päätökseksi (COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD))

_____________________________________________________________

Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Direktiiveissä 2009/31/ETY ja 
2003/87/EY edellytetään, että jäsenvaltiot 
toimittavat kyseisen direktiivin 
täytäntöönpanosta kertomuksen 
komission laatiman kyselylomakkeen tai 
mallin perusteella neuvoston direktiivissä 
91/692/ETY säädettyä menettelyä 
noudattaen. Jotta vältetään direktiivin 
91/692/ETY kumoamisesta johtuva 
oikeudellinen tyhjiö, on tarpeen korvata 
viittaus direktiiviin 91/692/ETY 
viittauksella asianmukaisessa direktiivissä 
tarkoitettuun menettelyyn.

Poistetaan.

Perustelu

Poistettu päästökauppajärjestelmää koskevien kolmikantaneuvottelujen kunnioittamiseksi.

Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 14 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(14) Asetus (EU) N:o 1257/2013 sisältää 
viittauksia direktiiviin 91/692/ETY. 
Ensimmäinen säännös liittyy 
ensimmäiseen raportointimenettelyyn, 
joka on jo päättynyt. Kyseinen säännös 
olisi sen vuoksi poistettava.

(14) Asetuksen (EU) N:o 1257/2013 
21 artiklan 2 kohdan toinen alakohta 
viittaa direktiiviin 91/692/ETY, joka 
tullaan kumoamaan. Kyseisen 
säännöksen nojalla ensimmäisen 
raportointimenettelyn pitäisi alkaa 
asetuksen (EU) N:o 1257/2013 
soveltamispäivänä. Komissio vahvisti 
19 päivänä joulukuuta 2016 
täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 
2016/2323 eurooppalaisten 
aluskierrätyslaitosten luettelon 
ensimmäisen version (jäljempänä 
’eurooppalainen luettelo’). Asetuksen 
(EU) N:o 1257/2013 26 artiklan mukaan 
jäsenvaltiot voivat ennen kyseisen 
asetuksen soveltamispäivää antaa luvan 
alusten kierrättämiselle eurooppalaiseen 
luetteloon kuuluvissa alusten 
kierrätyslaitoksissa. Tällöin ei sovelleta 
asetusta (EY) N:o 1013/2006. Jotta 
vältetään katkos, jonka aikana tietoa ei 
kerätä asetuksen (EY) N:o 1013/2006 eikä 
asetuksen (EU) N:o 1257/2013 nojalla, 
olisi raportoinnissa otettava käyttöön 
siirtymäkausi sen päivän, joka on tietyssä 
jäsenvaltiossa ensimmäisen luvan 
suunniteltu antamispäivä asetuksen (EU) 
N:o 1257/2013 26 artiklan nojalla, ja sen 
päivän välillä, jona kyseistä asetusta 
aletaan soveltaa kussakin jäsenvaltiossa, 
joka päättää käyttää mainitussa artiklassa 
säädettyä siirtymäkautta. Tähän liittyvän 
hallinnollisen rasitteen rajoittamiseksi 
näiden jäsenvaltioiden kohdalla ei ole 
tarpeen, että siirtymäkaudella kerätyt 
tiedot muodostavat erillisen raportin 
perustan. Sen sijaan pitäisi riittää, että 
nämä tiedot sisällytetään ensimmäiseen 
säännöllisesti annettavaan raporttiin, joka 
kattaa kolmivuotiskauden asetuksen (EU) 
N:o 1257/2013 soveltamispäivästä alkaen, 
tai ne ovat osa tätä raporttia.
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Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Jäsenvaltiot eivät voi 
riittävällä tavalla saavuttaa tämän 
päätöksen tavoitetta, joka on muuttaa 
sellaisia unionin säädöksiä 
ympäristöseurannan alalla, joita ei enää 
sovelleta tai jotka eivät ole asianmukaisia, 
tai kumota ne, vaan tavoite voidaan sen 
luonteen vuoksi saavuttaa paremmin 
unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi 
toteuttaa toimenpiteitä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä 
sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi.

Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

1 artikla Poistetaan.
Direktiivin 2003/87/EY muuttaminen
Korvataan direktiivin 2003/87/EY 21 
artiklan 1 kohta seuraavasti:
Kertomuksen pohjana on käytettävä 
kyselylomaketta tai mallia, jonka komissio 
hyväksyy täytäntöönpanosäädöksen 
muodossa. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
22 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Perustelu

Poistettu meneillään olevien kolmikantaneuvottelujen kunnioittamiseksi.
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Tarkistus 5

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi 2009/31/EY
29 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle [tämän 
päätöksen voimaantulopäivästä] 
määräämättömäksi ajaksi 29 artiklassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä.

2. Siirretään komissiolle [tämän 
päätöksen voimaantulopäivästä] viiden 
vuoden ajaksi 29 artiklassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä. Säädösvallan 
siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 
jatkamista viimeistään kolme kuukautta 
ennen kunkin kauden päättymistä.
Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 
koskevan kertomuksen viimeistään 
yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden 
vuoden pituisen kauden päättymistä. 
Kertomus toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Tarkistus 6

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 86/278/ETY
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
15 a artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä liitteiden mukauttamiseksi 
tieteelliseen ja tekniseen kehitykseen.

Siirretään komissiolle valta antaa 
15 a artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla muutetaan liitteitä niiden 
mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen 
kehitykseen.

Tarkistus 7

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Direktiivi 86/278/ETY
15 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus
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2. Siirretään komissiolle tämän 
direktiivin voimaantulopäivästä 
määräämättömäksi ajaksi 13 artiklassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä.

2. Siirretään komissiolle [tämän 
päätöksen voimaantulopäivästä] viiden 
vuoden ajaksi 13 artiklassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä. Säädösvallan 
siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 
jatkamista viimeistään kolme kuukautta 
ennen kunkin kauden päättymistä.
Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 
koskevan kertomuksen viimeistään 
yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden 
vuoden kauden päättymistä. Kertomus 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

Tarkistus 8

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Korvataan asetuksen (EU) N:o 1257/2013 
21 artiklan 2 kohta seuraavasti:

Korvataan asetuksen (EU) N:o 1257/2013 
21 artiklan 2 kohdan ensimmäinen ja 
toinen alakohta seuraavasti:

Tarkistus 9

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 1257/2013
21 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisen sähköisen raportin on 
katettava jakso eurooppalaisen luettelon 
julkaisemisesta 31 päivään 
joulukuuta 2018.”.

Ensimmäisen sähköisen raportin on 
katettava kolmen vuoden jakso tämän 
asetuksen soveltamispäivästä 32 artiklan 
1 kohdan mukaisesti. Jos jäsenvaltio 
antaa luvan alusten kierrättämiselle 
eurooppalaiseen luetteloon kuuluvissa 
alusten kierrätyslaitoksissa ennen tämän 
asetuksen soveltamispäivää 26 artiklan 
mukaisesti, kyseisen jäsenvaltion 
ensimmäisen sähköisen raportin on 
katettava myös ajanjakso luvan 
antamispäivästä tämän asetuksen 
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soveltamispäivään.”.

Tarkistus 10

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)
Direktiivi 94/63/EY
9 artikla – 2 virke

Nykyinen teksti Tarkistus

3 a. Korvataan 9 artiklan toinen virke 
seuraavasti:

Komissiota kehotetaan liittämään 
ensimmäiseen kertomukseensa 
tarvittaessa ehdotuksia tämän direktiivin 
muuttamisesta ja erityisesti sen 
soveltamisalan laajentamisesta siten, että se 
koskisi myös laivojen lastauksessa 
vapautuvien höyryjen rajoittamis- ja 
talteenottojärjestelmiä

”Komissiota kehotetaan liittämään 
kertomuksiinsa tarvittaessa ehdotuksia 
tämän direktiivin muuttamisesta ja 
erityisesti sen soveltamisalan 
laajentamisesta siten, että se koskisi myös 
laivojen lastauksessa vapautuvien höyryjen 
rajoittamis- ja talteenottojärjestelmiä.”

Tarkistus 11

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sitä sovelletaan [julkaisutoimisto: 
lisätään direktiivin 2008/98/EY 37 
artiklan 1 kohdan muutoksen119, 
direktiivin 2000/53/EY 9 artiklan 
muutoksen120, direktiivin 1999/31/EY 15 
artiklan muutoksen121 ja direktiivin 
94/62/EY 17 artiklan muutoksen122 
voimaantulopäivämäärä] alkaen.

Poistetaan.

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

Perustelu

Poistetaan viitteet meneillään olevien kiertotalouspakettia koskevien neuvottelujen sekä 
niiden tulosten kunnioittamiseksi.
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Tarkistus 12

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

1 artiklaa sovelletaan [julkaisutoimisto: 
lisätään direktiivin 2003/87/EY 22 a 
artiklan muutoksen123 voimaantulopäivä] 
alkaen.

Poistetaan.

_________________
123 COM/2015/0337

Perustelu

Poistetaan viitteet ja voimaantulopäivä meneillään olevien päästökauppajärjestelmää 
koskevien kolmikantaneuvottelujen sekä niiden tulosten kunnioittamiseksi.


