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PREDLOGI SPREMEMB 001-012 
vlagatelj: Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Poročilo
Francesc Gambús A8-0253/2017
Postopkovna pravila na področju poročanja o okolju

Predlog sklepa (COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD))

_____________________________________________________________

Sprememba 1

Predlog sklepa
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

(12) V skladu z direktivama 2009/31/ES 
in 2003/87/ES morajo države članice 
predložiti poročilo o izvajanju navedenih 
direktiv na podlagi vprašalnika ali 
osnutka, ki ga sestavi Komisija v skladu s 
postopkom iz Direktive 91/692/EGS. Da 
zaradi razveljavitve Direktive 91/692/EGS 
ne bi nastala pravna praznina, je treba 
sklic nanjo nadomestiti s sklicem na 
postopek, naveden v zadevni direktivi.

črtano

Obrazložitev

Črtanje, da se upoštevajo potekajoča tristranska pogajanja o evropskem sistemu trgovanja z 
emisijami.

Sprememba 2

Predlog sklepa
Uvodna izjava 14
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

(14) Uredba (EU) št. 1257/2013 vsebuje 
sklic na Direktivo 91/692/EGS. Zadevna 
določba se nanaša na prvo poročanje, ki 
se je že končalo. Zadevno določbo bi bilo 
zato treba črtati.

(14) Drugi pododstavek člena 21(2) 
Uredbe (EU) št. 1257/2013 se sklicuje na 
Direktivo 91/692/EGS, ki bo 
razveljavljena. Po tej določbi naj bi se 
prvo poročanje začelo na datum, ko se bo 
začela uporabljati Uredba (EU) št. 
1257/2013. Komisija je 19. decembra 2016 
z Izvedbenim sklepom (EU) 2016/2323 
pripravila prvo različico evropskega 
seznama obratov za recikliranje ladij 
(evropski seznam). V skladu s členom 26 
Uredbe (EU) št. 1257/2013 smejo države 
članice pred datumom začetka uporabe 
navedene uredbe izdati dovoljenje za 
recikliranje ladij v ustreznih obratih, ki so 
na evropskem seznamu. V teh okoliščinah 
se Uredba (ES) št. 1013/2006 ne 
uporablja. Da bi preprečili vrzel, ko se 
informacije ne bi zbirale niti v okviru 
Uredbe (ES) št. 1013/2006 niti Uredbe 
(EU) št. 1257/2013, je primerno uvesti 
prehodno obdobje poročanja med 
predvidenim datumom izdaje prvega 
dovoljenja v dani državi članici v skladu s 
členom 26 Uredbe (EU) št. 1257/2013 in 
datumom začetka uporabe navedene 
uredbe za vse države članice, ki se 
odločijo za uporabo prehodnega obdobja 
iz navedenega člena. Da se omeji upravno 
breme za vse te države članice, informacij 
iz prehodnega obdobja ni treba zbrati v 
posebnem poročilu. Namesto tega bi 
moralo zadostovati, da se informacije 
vključijo ali zajamejo v prvem rednem 
poročilu, ki zajema triletno obdobje od 
datuma začetka uporabe Uredbe (EU) št. 
1257/2013.

Sprememba 3

Predlog sklepa
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

(15a) Ker države članice ne morejo 
zadovoljivo doseči cilja tega sklepa, tj. 
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spremembe ali razveljavitve pravnih aktov 
Unije s področja okoljskega poročanja, ki 
se ne uporabljajo več ali niso več ustrezni, 
temveč se to zaradi obsega lažje doseže na 
ravni Unije, lahko v skladu z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o 
Evropski uniji ustrezne ukrepe sprejme 
Unija. V skladu z načelom sorazmernosti 
iz navedenega člena ta sklep ne presega 
nujnega za dosego tega cilja.

Sprememba 4

Predlog sklepa
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

Člen 1 črtano
Sprememba Direktive 2003/87/ES
V členu 21(1) Direktive 2003/87/ES se 
četrti stavek nadomesti z naslednjim:
„Poročilo se pripravi na podlagi 
vprašalnika ali predloge, ki jo sprejme 
Komisija v obliki izvedbenih aktov. 
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz člena 
22a(2).“.

Obrazložitev

Črtanje, da se upoštevajo potekajoča tristranska pogajanja.

Sprememba 5

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3
Direktiva 2009/31/ES
Člen 29 a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

2. Pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov iz člena 29 se podeli 
Komisiji za nedoločen čas od [datum 

2. Pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov iz člena 29 se prenese na 
Komisijo za obdobje petih let od ... [datum 
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začetka veljavnosti tega sklepa]. začetka veljavnosti tega sklepa]. Prenos 
pooblastila se samodejno podaljšuje za 
enako dolga obdobja, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju najpozneje tri mesece pred 
koncem vsakega obdobja.
Komisija pripravi poročilo o prenosu 
pooblastila najpozneje devet mesecev pred 
koncem petletnega obdobja. Poročilo se 
posreduje Evropskemu parlamentu in 
Svetu.

Sprememba 6

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – točka 1
Direktiva 86/278/EGS
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

Komisija je pooblaščena, da v skladu s 
členom 15a sprejme delegirane akte za 
prilagoditev prilog tehničnemu in 
znanstvenemu napredku.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 15a za prilagoditev prilog 
tehničnemu in znanstvenemu napredku.

Sprememba 7

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – točka 4
Direktiva 86/278/EGS
Člen 15 a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

2. Pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov iz člena 13 se podeli 
Komisiji za nedoločen čas od datuma 
začetka veljavnosti te direktive.

2. Pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov iz člena 13 se prenese na 
Komisijo za obdobje petih let od ... [datum 
začetka veljavnosti tega sklepa]. Prenos 
pooblastila se samodejno podaljšuje za 
enako dolga obdobja, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju najpozneje tri mesece pred 
koncem vsakega obdobja.
Komisija pripravi poročilo o prenosu 
pooblastila najpozneje devet mesecev pred 
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koncem petletnega obdobja. Poročilo se 
posreduje Evropskemu parlamentu in 
Svetu.

Sprememba 8

Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

V členu 21 Uredbe (EU) št. 1257/2013 se 
odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

V členu 21(2) Uredbe (EU) št. 1257/2013 
se prvi in drugi pododstavek nadomestita 
z naslednjim:

Sprememba 9

Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 1
Uredba (EU) št. 1257/2013
Člen 21 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

Prvo elektronsko poročilo zajema obdobje 
od datuma objave evropskega seznama do 
31. decembra 2018.“.

Prvo elektronsko poročilo zajema triletno 
obdobje, ki se v skladu s členom 32(1) 
začne z datumom uporabe te uredbe. Če 
država članica v skladu s členom 26 
odobri recikliranje ladij v obratih za 
recikliranje ladij, ki so navedeni na 
evropskem seznamu, pred datumom 
začetka uporabe te uredbe, prvo 
elektronsko poročilo te države članice 
zajema tudi obdobje od datuma odobritve 
do datuma začetka uporabe te uredbe.

Sprememba 10

Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)
Direktiva 94/63/ES
Člen – drugi stavek

Veljavno besedilo Sprememba

3a. V členu 9 se drugi stavek nadomesti 
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z naslednjim:
Komisija je pozvana, da svojemu prvemu 
poročilu, če je to primerno, priloži 
predloge za spremembo te direktive, zlasti 
skupaj s predlogom za razširitev področja 
uporabe, tako da se vključijo tudi sistemi 
za nadzor nad hlapi in rekuperacijo za 
naprave za polnjenje in za ladje.

Komisija je pozvana, da svojim poročilom, 
če je to primerno, priloži predloge za 
spremembo te direktive, zlasti skupaj s 
predlogom za razširitev področja uporabe, 
tako da se vključijo tudi sistemi za nadzor 
nad hlapi in rekuperacijo za naprave za 
polnjenje in za ladje.

Sprememba 11

Predlog sklepa
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

Uporablja se od [OP: DATUM začetka 
veljavnosti spremembe člena 37(1)42 
Direktive 2008/98/ES, spremembe člena 
943Direktive 2000/53/ES, spremembe člena 
1544 Direktive 1999/31/ES, spremembe 
člena 1745 Direktive 94/62/ES].

črtano

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

Obrazložitev

Črtanje sklicev, da se upoštevajo potekajoča tristranska pogajanja o svežnju za krožno 
gospodarstvo in njihovi izidi.

Sprememba 12

Predlog sklepa
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

Člen 1 se uporablja od [OP: DATUM 
začetka veljavnosti spremembe člena 22a 
Direktive 2003/87/ES46].

črtano

_________________

46 COM/2015/0337
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Obrazložitev

Črtanje sklicev in datuma začetka veljavnosti, da se upoštevajo potekajoča tristranska 
pogajanja o evropskem sistemu za trgovanje z emisijami in njihovi izidi.


