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előterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Jelentés
Francesc Gambús A8-0253/2017
A környezetvédelmi jelentéstételre vonatkozó eljárási szabályok

Határozati javaslat (COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD))

_____________________________________________________________

Módosítás 1

Határozatra irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A 2009/31/EK és a 2003/87/EK 
irányelv előírja a tagállamok számára, 
hogy az irányelv végrehajtásáról szóló 
jelentést a 91/692/EGK irányelvben 
meghatározott eljárással összhangban a 
Bizottság által kidolgozott kérdőív vagy 
vázlat alapján készítsék el. A 91/692/EGK 
irányelv hatályon kívül helyezése 
következtében esetlegesen létrejövő 
joghézag elkerülése érdekében a 
91/692/EGK irányelvre való hivatkozást a 
megfelelő irányelvben meghatározott 
eljárásra való hivatkozással kell 
felváltani.

törölve

Indokolás

Törlés a kibocsátáskereskedelmi rendszerről szóló jelenlegi háromoldalú tárgyalások 
tiszteletben tartása érdekében.

Módosítás 2
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Határozatra irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az 1257/2013/EU rendelet 
hivatkozik a 91/692/EGK irányelvre. E 
rendelkezés az első, már lezárult jelentési 
időszakra való hivatkozást tartalmaz. A 
vonatkozó rendelkezést tehát el kell 
hagyni.

(14) Az 1257/2013/EU rendelet 21. cikke 
(2) bekezdésének második albekezdése 
hivatkozik a 91/692/EGK irányelvre, 
amelyet hatályon kívül fognak helyezni. E 
rendelkezés szerint az első jelentéstételi 
időszak kezdete az 1257/2013/EU rendelet 
alkalmazásának megkezdésekor esedékes. 
2016. december 19-én az (EU) 2016/2323 
végrehajtási határozatban a Bizottság 
létrehozta a hajó-újrafeldolgozó 
létesítmények európai jegyzékének („az 
európai jegyzék”) első változatát. Az 
1257/2013/EU rendelet 26. cikkével 
összhangban a tagállamok e rendelet 
alkalmazása kezdetének időpontját 
megelőzően is engedélyezhetik a hajók 
újrafeldolgozását az európai jegyzékben 
szereplő hajó-újrafeldolgozó 
létesítményekben. Ebben az esetben az 
1013/2006/EK rendelet nem 
alkalmazandó. Annak elkerülése 
érdekében, hogy ne legyen olyan időszak, 
amikor sem az 1013/2006/EK, sem az 
1257/2013/EU rendelet szerint nem 
kerülnek gyűjtésre az információk, 
helyénvaló átmeneti jelentési időszakot 
bevezetni az adott tagállamban az 
1257/2013/EU rendelet 26. cikke szerinti 
első várható engedélyezés időpontja és e 
rendelet alkalmazása kezdetének 
időpontja között minden egyes olyan 
tagállamban, amely úgy határoz, hogy 
kihasználja az említett cikkben foglalt 
átmeneti időszakot. Az ilyen tagállamok 
kapcsolódó igazgatási terheinek 
korlátozása érdekében nem szükséges, 
hogy az átmeneti időszak alatt gyűjtött 
információk alapján külön jelentés 
készüljön. Ehelyett elegendő, ha ezek az 
információk bekerülnek az 1257/2013/EU 
rendelet alkalmazása kezdetének 
időpontjától kezdődő hároméves időszakra 
kiterjedő első rendszeres jelentésbe vagy 
annak részét képezik.
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Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Mivel e határozat célját, nevezetesen 
a környezetvédelmi jelentéstétel terén már 
nem alkalmazandó vagy nem releváns 
uniós jogi aktusok módosítását vagy 
hatályon kívül helyezését a tagállamok 
nem tudják kielégítően megvalósítani, az 
Unió szintjén azonban természete miatt e 
cél jobban megvalósítható, az Unió 
intézkedéseket hozhat az Európai Unióról 
szóló szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 
említett cikkben foglalt arányosság 
elvének megfelelően ez a határozat nem 
lépi túl az e cél eléréséhez szükséges 
mértéket.

Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. cikk törölve
A 2003/87/EK irányelv módosítása

A 2003/87/EK irányelv 21. cikke (1) 
bekezdésének negyedik mondata helyébe a 
következő szöveg lép:
„A jelentés a Bizottság által végrehajtási 
aktusok formájában elfogadott kérdőív 
vagy vázlat alapján készül. Az ilyen 
végrehajtási jogi aktusokat a 22a. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárás keretében kell elfogadni.”
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Indokolás

Törlés a jelenlegi háromoldalú tárgyalások tiszteletben tartása érdekében.

Módosítás 5

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
2009/31/EK irányelv
29a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a 29. cikk szerinti 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozó felhatalmazása 
ötéves időtartamra szól, [e határozat 
hatálybalépésének időpontja]-tól kezdődő 
hatállyal.

(2) A Bizottságnak a 29. cikkben 
említett, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozó 
felhatalmazása ötéves időtartamra szól … 
[e határozat hatálybalépésének időpontja]-
tól/-től kezdődő hatállyal. A felhatalmazás 
hallgatólagosan meghosszabbodik a 
korábbival megegyező időtartamra, 
amennyiben az Európai Parlament vagy a 
Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást 
legkésőbb három hónappal minden egyes 
időtartam letelte előtt.
A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az 
ötéves időtartam letelte előtt jelentést 
készít a felhatalmazásról. E jelentést 
benyújtja az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

Módosítás 6

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
86/278/EGK irányelv
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
15a. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
mellékleteknek a műszaki és tudományos 
eredményekhez történő igazítása 
érdekében.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
15a. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
mellékleteknek a műszaki és tudományos 
eredményekhez történő hozzáigazításuk 
érdekében való módosítására.
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Módosítás 7

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
86/278/EGK irányelv
15a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a 13. cikk szerinti 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozó felhatalmazása 
ötéves időtartamra szól, ezen irányelv 
hatálybalépésének napjától kezdődő 
hatállyal.

(2) A Bizottságnak a 13. cikkben 
említett, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozó 
felhatalmazása ötéves időtartamra szól … 
[e határozat hatálybalépésének időpontja]-
tól/-től  kezdődő hatállyal. A felhatalmazás 
hallgatólagosan meghosszabbodik a 
korábbival megegyező időtartamra, 
amennyiben az Európai Parlament vagy a 
Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást 
legkésőbb három hónappal minden egyes 
időtartam letelte előtt.
A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az 
ötéves időtartam letelte előtt jelentést 
készít a felhatalmazásról. E jelentést 
benyújtja az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

Módosítás 8

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 1257/2013/EU rendelet 21. cikkének 
(2) bekezdése helyébe a következő szöveg 
lép:

Az 1257/2013/EU rendelet 21. cikke (2) 
bekezdésének első és második albekezdése 
helyébe a következő szöveg lép:

Módosítás 9

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés
1257/2013/EU rendelet
21 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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Az első elektronikus jelentésnek az 
európai jegyzék kihirdetésétől 2018. 
december 31-ig terjedő időszakot kell 
felölelnie.

Az első elektronikus jelentésnek a 32. cikk 
(1) bekezdésével összhangban a rendelet 
alkalmazása kezdetének időpontjától 
kezdődő hároméves időszakot kell 
felölelnie. Amennyiben egy tagállam a 26. 
cikkel összhangban e rendelet 
alkalmazása kezdetének időpontját 
megelőzően engedélyezi a hajók 
újrafeldolgozását az európai jegyzékben 
szereplő hajó-újrafeldolgozó 
létesítményekben, e tagállam első 
elektronikus jelentésének ki kell terjednie 
az engedélyezés időpontjától a rendelet 
alkalmazása kezdetének időpontjáig 
terjedő időszakra is.

Módosítás 10

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)
94/63/EK irányelv
9 cikk – második mondat

Hatályos szöveg Módosítás

(3a) A 9. cikkben a második mondat 
helyébe a következő szöveg lép:

A Bizottság felkérést kap arra, hogy 
mellékelje az első jelentéséhez, adott 
esetben, az ezen irányelv módosítására 
vonatkozó javaslatokat, beleértve, külön 
hangsúllyal, a hatály kiterjesztését úgy, 
hogy az magában foglalja a 
töltőberendezésekhez és hajókhoz 
használandó gőzellenőrző és -visszanyerő 
rendszereket.

„A Bizottság felkérést kap arra, hogy 
jelentéseihez adott esetben mellékelje az 
ezen irányelv módosítására vonatkozó 
javaslatokat, beleértve különösen a hatály 
kiterjesztését úgy, hogy az magában 
foglalja a töltőberendezésekhez és 
hajókhoz használandó gőzellenőrző és -
visszanyerő rendszereket.”

Módosítás 11

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendeletet [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 

törölve
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amendment to Article 1544 of Directive 
1999/31/EC, the amendment to Article 
1745 of Directive 94/62/EC]-től kell 
alkalmazni.
_________________
42 COM(2015)0595 final
43 COM(2015)0593 final
44 COM(2015)0594 final
45 COM(2015)0596 final COM(2015)0337

Indokolás

A hivatkozások törlése a körforgásos gazdaságra vonatkozó csomagról folytatott jelenlegi 
háromoldalú tárgyalások és kimenetelük tiszteletben tartására.

Módosítás 12

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendeletet [OP: the DATE of entry into 
force of the amendment of Article 22a of 
Directive 2003/87/EC46]-től kell 
alkalmazni.

törölve

_________________
46 COM(2015)0337.

Indokolás

A hivatkozásoknak és a hatálybalépés dátumának törlése a kibocsátáskereskedelmi 
rendszerről folytatott jelenlegi háromoldalú tárgyalások és kimenetelük tiszteletben tartására.


