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PAKEITIMAI 001-012 
pateikė Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

Pranešimas
Francesc Gambús A8-0253/2017
Procedūrinės taisyklės aplinkosaugos ataskaitų srityje

Pasiūlymas dėl sprendimo (COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD))

_____________________________________________________________

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) direktyvose 2009/31/EB ir 
2003/87/EB įtvirtintas reikalavimas 
valstybėms narėms, laikantis Direktyvoje 
91/692/EEB nurodytos procedūros, 
pateikti Komisijos sudaryto klausimyno 
arba gairių pagrindu parengtą tų 
direktyvų įgyvendinimo ataskaitą. 
Siekiant išvengti teisinio vakuumo, kuris 
atsirastų panaikinus Direktyvą 
91/692/EEB, būtina nuorodą į Direktyvą 
91/692/EEB pakeisti nuoroda į 
atitinkamoje direktyvoje nurodytą 
procedūrą;

Išbraukta.

Pagrindimas

Išbraukta atsižvelgiant į vykdomą trišalį dialogą dėl ATLPS.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
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14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Reglamente (ES) Nr. 1257/2013 yra 
nuoroda į Direktyvą 91/692/EEB. 
Atitinkama nuostata yra susijusi su 
pirmosios ataskaitos teikimu, tačiau jos 
pateikimo laikotarpis jau yra praėjęs. 
Todėl atitinkama nuostata turėtų būti 
išbraukta;

(14) Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 21 
straipsnio 2 dalies antra pastraipa remiasi 
Direktyva 91/692/EEB, kuri bus 
panaikinta. Pagal tą nuostatą pirmosios 
ataskaitos procedūra turi būti pradėta 
Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 taikymo 
pradžios dieną. 2016 m. gruodžio 19 d. 
Įgyvendinimo sprendimu (ES) 2016/2323 
Komisija pateikė pirmąją Laivų 
perdirbimo kompleksų europinio sąrašo 
(toliau – Europinis sąrašas) redakciją. 
Remiantis Reglamento (ES) Nr. 
1257/2013 26 straipsniu, valstybės narės 
gali leisti perdirbti laivus į Europinį 
sąrašą įtrauktuose laivų perdirbimo 
kompleksuose prieš pradedant taikyti tą 
reglamentą. Tokiu atveju Reglamentas 
(EB) Nr. 1013/2006 netaikomas. Siekiant 
išvengti spragos, kai informacija 
nerenkama nei pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1013/2006, nei Reglamentą (ES) Nr. 
1257/2013, būtų tinkama nustatyti 
pereinamąjį ataskaitų teikimo laikotarpį 
nuo pirmojo numatyto leidimo pagal (ES) 
Nr. 1257/2013 26 straipsnį atitinkamoje 
valstybėje narėje dienos iki to reglamento 
taikymo kiekvienoje valstybėje narėje, 
kuri nusprendžia pasinaudoti tame 
straipsnyje numatytu pereinamuoju 
laikotarpiu, dienos. Siekiant sumažinti 
kiekvienos valstybės narės administracinę 
naštą, nėra būtina, kad per tą pereinamąjį 
laikotarpį surinkta informacija sudarytų 
atskiros ataskaitos pagrindą. Vietoj to 
turėtų pakakti įtraukti tokią informaciją į 
pirmą reguliariąją ataskaitą, apimančią 
trejų metų laikotarpį nuo Reglamento 
(ES) Nr. 1257/2013 taikymo pradžios 
dienos;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) kadangi šio sprendimo tikslo, t. y. 
pakeisti arba panaikinti nebetaikomus ar 
praradusius aktualumą Sąjungos teisės 
aktus aplinkosaugos ataskaitų teikimo 
srityje, valstybės narės negali deramai 
pasiekti, o dėl siūlomo veiksmo pobūdžio 
to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, 
laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 
straipsnyje nustatyto subsidiarumo 
principo Sąjunga gali patvirtinti 
priemones. Vadovaujantis tame 
straipsnyje nustatytu proporcingumo 
principu, šiuo sprendimu neviršijama to, 
kas nėra būtina siekiant šio tikslo;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 straipsnis Išbraukta.
Direktyvos 2003/87/EB pakeitimai
Direktyvos 2003/87/EB 21 straipsnio 1 
dalies ketvirtas sakinys pakeičiamas taip:
„Ataskaita rengiama remiantis 
klausimynu arba gairėmis; juos Komisija 
patvirtina priimdama įgyvendinimo aktus. 
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
22a straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.“

Pagrindimas

Išbraukta atsižvelgiant į vykdomą trišalį dialogą.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Direktyva 2009/31/EB
29a straipsnio 2 dalis



PE616.127/ 4

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 29 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio 
sprendimo įsigaliojimo dienos].

2. 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami penkerių metų 
laikotarpiui nuo [šio sprendimo 
įsigaliojimo dienos]. Deleguotieji 
įgaliojimai savaime pratęsiami tokios 
pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus 
atvejus, kai Europos Parlamentas arba 
Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio 
pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 
pabaigos.
Likus ne mažiau kaip devyniems 
mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio 
pabaigos Komisija parengia naudojimosi 
deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. 
Ataskaita pateikiama Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
Direktyva 86/278/EEB
13 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais priedai suderinami su mokslo ir 
technikos pažanga.

Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais iš dalies keičiami priedai, siekiant 
juos suderinti su mokslo ir technikos 
pažanga.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Direktyva 86/278/EEB
15a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 13 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 2. 13 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
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priimti deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami neribotam laikotarpiui nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo dienos.

priimti deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 
[šio sprendimo įsigaliojimo dienos]. 
Deleguotieji įgaliojimai savaime 
pratęsiami tokios pačios trukmės 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimų dėl tokio 
pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 
pabaigos.
Likus ne mažiau kaip devyniems 
mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio 
pabaigos Komisija parengia naudojimosi 
deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. 
Ataskaita pateikiama Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 21 
straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 
21 straipsnio 2 dalies pirma ir antra 
pastraipa pakeičiamos taip:

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 1 pastraipa
Reglamentas (ES) Nr. 1257/2013
21 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje elektroninėje ataskaitoje 
apžvelgiami laikotarpio nuo Europos 
sąrašo paskelbimo iki 2018 m. gruodžio 
31 d. duomenys.

Pirmoje elektroninėje ataskaitoje 
apžvelgiamas trejų metų laikotarpis, 
prasidedantis šio reglamento taikymo 
pradžios dieną, kaip nurodyta 32 
straipsnio 1 dalyje. Jei valstybė narė pagal 
26 straipsnį leidžia perdirbti laivus į 
Europinį sąrašą įtrauktuose laivų 
perdirbimo kompleksuose prieš pradedant 
taikyti šį reglamentą, pirmoje tos valstybės 
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narės elektroninėje ataskaitoje taip pat 
apžvelgiamas laikotarpis nuo tokio 
leidimo suteikimo dienos iki šio 
reglamento taikymo pradžios dienos.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 1 pastraipos 3 a punktas (naujas)
Direktyva 94/63/EB
9 straipsnio 2 sakinys

Dabartinis tekstas Pakeitimas

3a. 9 straipsnio antras sakinys 
pakeičiamas taip:

Komisijai rekomenduojama, prireikus, 
kartu su savo pirmąja ataskaita pateikti 
pasiūlymus dėl šios direktyvos pakeitimų, 
įskaitant pirmiausia jos taikymo išplėtimą, 
siekiant apimti garų kontrolę bei 
regeneravimo sistemas pripildymo 
įrenginiuose ir laivuose.

„Komisijai rekomenduojama prireikus 
kartu su savo ataskaitomis pateikti 
pasiūlymus dėl šios direktyvos pakeitimų, 
įskaitant pirmiausia jos taikymo išplėtimą, 
siekiant apimti garų kontrolę bei 
regeneravimo sistemas pripildymo 
įrenginiuose ir laivuose.“

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jis taikomas nuo [OL: Direktyvos 
2008/98/EB 37 straipsnio 1 dalies 
pakeitimų42, Direktyvos 2000/53/EB 9 
straipsnio pakeitimų43, Direktyvos 
1999/31/EB 15 straipsnio pakeitimų44 ir 
Direktyvos 94/62/EB 17 straipsnio 
pakeitimų45 įsigaliojimo DIENA].

Išbraukta.

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

Išbraukiamos nuorodos atsižvelgiant į vykstančias trišalio dialogo derybas žiedinės 
ekonomikos dokumentų rinkinio klausimu ir į jų rezultatus.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 straipsnis taikomas nuo [OL: Direktyvos 
2003/87/EB46 22a straipsnio pakeitimų 
įsigaliojimo DIENA].

Išbraukta.

_________________
46 COM(2015) 0337.

Pagrindimas
Išbraukiamos nuorodos ir įsigaliojimo data atsižvelgiant į vykstančias trišalio dialogo derybas 
ATPLS klausimu ir į jų rezultatus.


