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12.4.2018 A8-0253/ 001-012

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 001-012 
predložené Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Správa
Francesc Gambús A8-0253/2017
Procesné pravidlá týkajúce sa podávania správ v oblasti životného prostredia

Návrh rozhodnutia (COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD))

_____________________________________________________________

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) V smerniciach 2009/31/ES a 
2003/87/ES sa od členských štátov 
vyžaduje, aby predkladali správy o 
vykonávaní uvedených smerníc na 
základe dotazníka alebo osnovy 
navrhnutej Komisiou v súlade s postupom 
uvedeným v smernici 91/692/EHS. S 
cieľom vyhnúť sa právnemu vákuu v 
dôsledku zrušenia smernice 91/692/EHS 
je potrebné nahradiť odkaz na smernicu 
91/692/EHS odkazom na postup uvedený 
v príslušnej smernici.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Vypustenie v záujme rešpektovania súčasných rokovaní v rámci trialógu o systéme 
obchodovania s emisiami (ETS).

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh rozhodnutia
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Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Nariadenie (EÚ) č. 1257/2013 
obsahuje odkaz na smernicu 91/692/EHS. 
Príslušné ustanovenie sa týka prvého 
podania správy, ktoré sa už skončilo. 
Príslušné ustanovenie by sa preto malo 
vypustiť.

(14) Článok 21 ods. 2 druhý pododsek 
nariadenia (EÚ) č. 1257/2013 sa odvoláva 
na smernicu 91/692/EHS, ktorá sa má 
zrušiť. Podľa tohto ustanovenia sa prvé 
praktické podávanie správ má začať v deň 
začatia uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 
1257/2013. Komisia 19. decembra 2016 
vykonávacím rozhodnutím (EÚ) 
2016/2323 vytvorila prvú verziu 
európskeho zoznamu zariadení na 
recykláciu lodí (ďalej aj „európsky 
zoznam“). V súlade s článkom 26 
nariadenia (EÚ) č. 1257/2013 môžu 
členské štáty povoliť recykláciu lodí v 
zariadeniach na recykláciu lodí, ktoré sú 
zaradené v európskom zozname, pred 
dátumom začatia uplatňovania tohto 
nariadenia. V takýchto prípadoch sa 
nariadenie (ES) č. 1013/2006 
neuplatňuje. S cieľom vyhnúť sa 
hluchému obdobiu, počas ktorého by sa 
informácie nezhromažďovali ani podľa 
nariadenia (ES) č. 1013/2006, ani podľa 
nariadenia (EÚ) č. 1257/2013, je vhodné 
zaviesť prechodné obdobie podávania 
správ od dátumu prvého predpokladaného 
povolenia podľa článku 26 nariadenia 
(EÚ) č. 1257/2013 v členskom štáte do 
dátumu uplatňovania tohto nariadenia v 
každom členskom štáte, ktorý sa rozhodne 
využiť prechodné obdobie stanovené v 
uvedenom článku. V záujme 
minimalizácie administratívnej záťaže pre 
každý takýto členský štát nie je potrebné, 
aby informácie zhromaždené počas tohto 
prechodného obdobia tvorili základ 
samostatnej správy. Namiesto toho by 
malo postačovať, aby tieto informácie boli 
zapracované alebo boli súčasťou prvej 
pravidelnej správy, ktorá sa bude 
vzťahovať na obdobie prvých troch rokov 
od začatia uplatňovania nariadenia (EÚ) 
č. 1257/2013.
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Pozmeňujúci návrh 3

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) Keďže cieľ tohto rozhodnutia, a to 
zmeniť alebo zrušiť právne akty Únie 
týkajúce sa podávania správ v oblasti 
životného prostredia, ktoré už nie sú 
uplatniteľné alebo relevantné, nie je 
možné dostatočne dosiahnuť na úrovni 
samotných členských štátov, ale z dôvodu 
jeho obsahu ho možno lepšie dosiahnuť 
na úrovni Únie, môže Únia prijať 
opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity 
podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. 
V súlade so zásadou proporcionality 
stanovenou v uvedenom článku toto 
rozhodnutie neprekračuje rámec 
nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh rozhodnutia
Článok 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 1 vypúšťa sa
Zmena smernice 2003/87/ES
V článku 21 ods. 1 smernice 2003/87/ES 
sa štvrtá veta nahrádza takto:
„Správa je vpracovaná na základe 
dotazníka alebo návodu prijatého 
Komisiou vo forme vykonávacích aktov. 
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v 
súlade s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 22a ods. 2.“

Odôvodnenie

Vypustenie v záujme rešpektovania súčasných rokovaní v rámci trialógu.

Pozmeňujúci návrh 5
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Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3
Smernica 2009/31/ES
Článok 29a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 29 sa Komisii udeľuje na 
neurčité obdobie od [dátum nadobudnutia 
účinnosti tohto rozhodnutia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 29 sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od ... [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia]. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.
Komisia najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci. Správa sa predloží 
Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – bod 1
Smernica 86/278/EHS
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je v súlade s článkom 15a 
splnomocnená prijímať delegované akty s 
cieľom prispôsobiť prílohy technickému a 
vedeckému pokroku.

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 15a 
týkajúce sa zmeny príloh s cieľom 
prispôsobiť ich technickému a vedeckému 
pokroku.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – bod 4
Smernica 86/278/EHS
Článok 15a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 13 sa Komisii udeľuje na 
neurčité obdobie odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice.

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 13 sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od ... [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto 
rozhodnutia]. Delegovanie právomoci sa 
automaticky predlžuje o rovnako dlhé 
obdobia, pokiaľ Európsky parlament 
alebo Rada nevznesú voči takémuto 
predĺženiu námietku najneskôr tri 
mesiace pred koncom každého obdobia.
Komisia najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci. Správa sa predkladá 
Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh rozhodnutia
Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V článku 21 nariadenia (EÚ) č. 1257/2013 
sa odsek 2 nahrádza takto:

V článku 21 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 
1257/2013 sa prvý a druhý pododsek 
nahrádzajú takto:

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh rozhodnutia
Článok 5 – odsek 1
Nariadenie (EÚ) č. 1257/2013
Článok 21 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prvá elektronická správa sa vzťahuje na 
obdobie od dátumu uverejnenia 
európskeho zoznamu do 31. decembra 
2018.

Prvá elektronická správa sa vzťahuje na 
obdobie troch rokov odo dňa začatia 
uplatňovania tohto nariadenia v súlade s 
článkom 32 ods. 1. Ak členský štát v 
súlade s článkom 26 povolí recykláciu lodí 
v zariadeniach na recykláciu lodí, ktoré sú 
zaradené v európskom zozname, pred 
dátumom začatia uplatňovania tohto 
nariadenia, prvá elektronická správa 
tohto členského štátu sa musí tiež 
vzťahovať na obdobie od dátumu takéhoto 
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povolenia do dátumu začatia 
uplatňovania tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh rozhodnutia
Článok 6 – odsek 1 – bod 3 a (nový)
Smernica 94/63/ES
Článok 9 –  druhá veta

Platný text Pozmeňujúci návrh

3a. V článku 9 sa druhá veta nahrádza 
takto:

Komisia môže doložiť, kde je vhodné, 
svoju prvú správu návrhmi na zmeny a 
doplnenia tejto smernice, vrátane rozšírenia 
rozsahu, tak, aby zahŕňala obmedzenie pár 
a systémy na spätné získavanie pár pre 
plniace zariadenia a plavidlá.

„Komisia môže k svojim správam podľa 
potreby priložiť návrhy na zmenu tejto 
smernice zahŕňajúce najmä rozšírenie 
rozsahu jej pôsobnosti o systémy na 
obmedzenie a spätné získavanie pár pre 
plniace zariadenia a plavidlá.“

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh rozhodnutia
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Uplatňuje sa od [OP: DÁTUM 
nadobudnutia účinnosti zmeny článku 37 
ods. 142 smernice 2008/98/ES, zmeny 
článku 943 smernice 2000/53/ES, zmeny 
článku 1544 smernice 1999/31/ES a zmeny 
článku 1745 smernice 94/62/ES].

vypúšťa sa

_________________
42 COM(2015)0595 final.
43 COM(2015)0593 final.
44 COM(2015)0594 final.
45 COM(2015)0596 final 
COM(2015)0337.

Odôvodnenie

Vypustenie odkazov v záujme rešpektovania súčasných rokovaní v rámci trialógu o balíku 
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predpisov o obehovom hospodárstve a ich výsledkov.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh rozhodnutia
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 1 sa uplatňuje od [OP: DÁTUM 
nadobudnutia účinnosti zmeny článku 
22a smernice 2003/87/ES46].

vypúšťa sa

_________________
46 COM(2015)0337.

Odôvodnenie

Vypustenia odkazov a dátumu nadobudnutia účinnosti v záujme rešpektovania súčasných 
rokovaní v rámci trialógu o ETS a ich výsledkov.


