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GROZĪJUMI 001-012 
iesniegusi Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Ziņojums
Francesc Gambús A8-0253/2017
Procedurāli noteikumi vides ziņojumu sniegšanas jomā

Lēmuma priekšlikums (COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD))

_____________________________________________________________

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Direktīvā 2009/31/EK un 
2003/87/EK ir ietverta prasība 
dalībvalstīm sniegt ziņojumu par minēto 
direktīvu īstenošanu, pamatojoties uz 
anketu vai formu, ko izstrādā Komisija 
saskaņā ar Direktīvā 91/692/EEK 
paredzēto procedūru. Lai izvairītos no 
juridiska vakuuma Direktīvas 
91/692/EEK atcelšanas rezultātā, atsauce 
uz Direktīvu 91/692/EEK ir jāaizstāj ar 
atsauci uz attiecīgajā direktīvā minēto 
procedūru.

svītrots

Pamatojums

Apsvērums svītrots, lai ievērotu pašreizējās trialoga sarunas par ETS.

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
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14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Regulā (ES) Nr. 1257/2013 ir 
ietverta atsauce uz Direktīvu 91/692/EEK. 
Attiecīgais noteikums aptver pirmo 
ziņošanas laikposmu, kas jau ir beidzies. 
Tāpēc attiecīgais noteikums būtu jāsvītro.

(14) Regulas (ES) Nr. 1257/2013 
21. panta 2 punkta otrajā daļā ir atsauce 
uz Direktīvu 91/692/EEK, kas tiek atcelta. 
Saskaņā ar attiecīgo noteikumu pirmās 
ziņošanas laikposms sākas Regulas (ES) 
Nr. 1257/2013 piemērošanas dienā. 
Komisija 2016. gada 19. decembrī ar 
Īstenošanas lēmumu (ES) 2016/2323 
izveido Kuģu pārstrādes rūpnīcu Eiropas 
sarakstu (Eiropas saraksts). Saskaņā ar 
regulas (ES) Nr. 1257/2013 26. pantu 
dalībvalstis pirms minētās regulas 
piemērošanas dienas var atļaut kuģu 
pārstrādi veikt Eiropas sarakstā iekļautās 
kuģu pārstrādes rūpnīcās. Šādos 
apstākļos nepiemēro Regulu (EK) 
Nr. 1013/2006. Lai nepieļautu 
pārrāvumu, kurā informācija netiek vākta 
nedz saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 
1013/2006, nedz Regulu (ES) Nr. 
1257/2013, ir lietderīgu ieviest pārejas 
ziņošanas laikposmu, ko noteiktu starp 
pirmo gaidāmās atļaujas datumu saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. 1257/2013 26. pantu 
attiecīgajā dalībvalstī un minētās regulas 
piemērošanas datumu katrā dalībvalstī, 
kura nolemj sākt minētajā pantā 
paredzētā pārejas laikposma izmantošanu. 
Lai ierobežotu administratīvo slogu katrai 
šādai dalībvalstij, nav nepieciešamas, lai 
šādā pārejas laikposmā vāktā informācija 
tiktu apkopota atsevišķā ziņojumā. Tā 
vietā pietiktu, ja šāda informācija tiktu 
iekļautu vai veidotu daļu no pirmā 
regulārā ziņojuma, kas attiecas uz trīs 
gadu laikposmu, sākot no Regulas (ES) 
Nr. 1257/2013 piemērošanas dienas.

Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(15a) Ņemot vērā to, ka šā lēmuma 
mērķi — proti, grozīt vai atcelt tādus 
Savienības tiesību aktus vides ziņojumu 
sniegšanas jomā, kas vairs nav 
piemērojami vai būtiski, — nevar 
pietiekami labi sasniegt atsevišķās 
dalībvalstīs, bet minētās rīcības veida dēļ 
šo mērķi var labāk sasniegt Savienības 
līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 
5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. 
Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā lēmumā 
paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai.

Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. pants svītrots
Grozījums Direktīvā 2003/87/EK
Direktīvas 2003/87/EK 21. panta 1. 
punkta ceturto teikumu aizstāj ar šādu:
“Ziņojumu sagatavo, pamatojoties uz 
anketu vai formu, ko pieņem Komisija ar 
īstenošanas aktiem. Minētos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes 
procedūru, kas minēta 22.a panta 2. 
punktā.”

Pamatojums

Apsvērums svītrots, lai ievērotu pašreizējās trialoga sarunas.

Grozījums Nr. 5

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts
Direktīva 2009/31/EK
29.a pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Direktīvas 29. pantā minētās 
pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no 
[šā lēmuma spēkā stāšanās dienas].

2. Direktīvas 29. pantā minētās 
pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu 
no ... [šā lēmuma spēkā stāšanās dienas]. 
Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski 
pagarināta uz tāda paša ilguma 
laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments 
vai Padome neiebilst pret šādu 
pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms 
katra laikposma beigām.
Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru 
deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus 
pirms piecu gadu laikposma beigām. 
Ziņojumu nosūta Eiropas Parlamentam 
un Padomei.

Grozījums Nr. 6

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 1. punkts
Direktīva 86/278/EEK
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai direktīvas pielikumus pielāgotu 
zinātnes un tehnikas attīstībai, Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā 
ar 15.a pantu.

Lai grozītu direktīvas pielikumus nolūkā 
tos pielāgot zinātnes un tehnikas attīstībai, 
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 15.a pantu.

Grozījums Nr. 7

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 4. punkts
Direktīva 86/278/EEK
15.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šīs regulas 13. pantā minētās 
pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no 
šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.

2. Direktīvas 13. pantā minētās 
pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu 
no ... [šā lēmuma spēkā stāšanās dienas]. 
Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski 
pagarināta uz tāda paša ilguma 
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laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments 
vai Padome neiebilst pret šādu 
pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms 
katra laikposma beigām.
Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru 
deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus 
pirms piecu gadu laikposma beigām. 
Ziņojumu nosūta Eiropas Parlamentam 
un Padomei.

Grozījums Nr. 8

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas (ES) Nr. 1257/2013 21. panta 2. 
punktu aizstāj ar šādu:

Regulas (ES) Nr. 1257/2013 21. panta 2. 
punkta pirmo un otro daļu aizstāj ar šādu:

Grozījums Nr. 9

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 1. punkts
Regula (ES) Nr. 1257/2013
21. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmais elektroniskais ziņojums aptver 
laikposmu no dienas, kad publicēts Eiropas 
saraksts, līdz 2018. gada 31. decembrim.

Pirmais elektroniskais ziņojums aptver trīs 
gadu laikposmu, sākot no šīs regulas 
piemērošanas dienas, kā noteikts 
32. panta 1. punktā. Ja dalībvalsts 
saskaņā ar 26. pantu atļauj kuģu 
pārstrādi veikt Eiropas sarakstā iekļautās 
kuģu pārstrādes rūpnīcās pirms šīs 
regulas piemērošanas dienas, attiecīgās 
dalībvalsts pirmais elektroniskais 
ziņojums aptver arī laikposmu no šādas 
atļaujas dienas līdz šīs regulas 
piemērošanas dienai.
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Grozījums Nr. 10

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)
Direktīva 94/63/EK
9. pants – otrais teikums

Spēkā esošais teksts Grozījums

3.a 9. panta otro teikumu aizstāj ar šādu 
tekstu:

Komisija drīkst papildināt, ja 
nepieciešams, tās pirmo ziņojumu ar 
priekšlikumiem šīs direktīvas labošanai, jo 
īpaši par tās darbības jomas paplašināšanu, 
lai ietvertu tvaiku kontroles un pārstrādes 
sistēmas pārsūknēšanas iekārtās un kuģos.

Komisija drīkst papildināt, ja 
nepieciešams, tās ziņojumus ar 
priekšlikumiem šīs direktīvas labošanai, jo 
īpaši par tās darbības jomas paplašināšanu, 
lai ietvertu tvaiku kontroles un pārstrādes 
sistēmas pārsūknēšanas iekārtās un kuģos.

Grozījums Nr. 11

Lēmuma priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To piemēro no [Publikāciju birojs: 
DIENA, kurā stājas spēkā Direktīvas 
2008/98/EK 37. panta 1. punkta42 
grozījums, Direktīvas 2000/53/EK 9. 
panta grozījums43, Direktīvas 1999/31/EK 
15. panta grozījums44, Direktīvas 
94/62/EK 17. panta grozījums45.]

svītrots

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

Pamatojums

Atsauces svītrotas, lai ievērotu pašreizējās trialoga sarunas par aprites ekonomikas paketi un 
šo sarunu iznākumu.

Grozījums Nr. 12

Lēmuma priekšlikums
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8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lēmuma 1. pantu piemēro no 
[Publikāciju birojs: DIENA, kad stājas 
spēkā Direktīvas 2003/87/EK 22.a panta 
grozījums46].

svītrots

_________________
46 COM/2015/0337

Pamatojums

Atsauces un stāšanās spēkā diena svītrotas, lai ievērotu pašreizējās trialoga sarunas par ETS 
un šo sarunu iznākumu.


