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Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af 
rapporteringsforpligtelserne på det miljøpolitiske område og om ændring af direktiv 
86/278/EØF, 2002/49/EF, 2004/35/EF, 2007/2/EF, 2009/147/EF og 2010/63/EU, 
forordning (EF) nr. 166/2006 og (EU) nr. 995/2010 og Rådets forordning (EF) nr. 338/97 
og (EF) nr. 2173/2005 
(COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD))

 (Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2018)0381),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114, 192, stk.1, og 207 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt 
forslaget for Parlamentet (C8-0244/2018),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, 

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg1,

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelser fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og Retsudvalget 
(A8-0324/2018),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 
eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.

1 EUT C …
2 EUT C …
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

om tilpasning af 
rapporteringsforpligtelserne på det 
miljøpolitiske område og om ændring af 
direktiv 86/278/EØF, 2002/49/EF, 
2004/35/EF, 2007/2/EF, 2009/147/EF og 
2010/63/EU, forordning (EF) nr. 166/2006 
og (EU) nr. 995/2010 og Rådets forordning 
(EF) nr. 338/97 og (EF) nr. 2173/2005

om tilpasning af 
rapporteringsforpligtelserne inden for 
lovgivning vedrørende miljøet og om 
ændring af direktiv 86/278/EØF, 
2002/49/EF, 2004/35/EF, 2007/2/EF, 
2009/147/EF og 2010/63/EU, forordning 
(EF) nr. 166/2006 og (EU) nr. 995/2010 og 
Rådets forordning (EF) nr. 338/97 og (EF) 
nr. 2173/2005

(EØS-relevant tekst) (EØS-relevant tekst)

Begrundelse

Ændringen af titlen afspejler, at ikke alle retsakter, der er opført her, er miljølovgivning som 
sådan.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) For at imødekomme behovet for 
gennemførelses- og 
overholdelsesoplysninger bør flere dele af 
miljølovgivningen ændres på grundlag af 
resultaterne af Kommissionens rapport om 
foranstaltninger til strømlining af 
miljørapportering45 og den dermed 
forbundne kvalitetskontrol46.

(1) For at imødekomme behovet for 
gennemførelses- og 
overholdelsesoplysninger bør flere dele af 
lovgivningen vedrørende miljøet ændres 
på grundlag af resultaterne af 
Kommissionens rapport om 
foranstaltninger til strømlining af 
miljørapportering45 og den dermed 
forbundne kvalitetskontrol46.

__________________ __________________
45 COM(2017) 312. 45 COM(2017) 312.



RR\1165870DA.docx 7/76 PE625.332v02-00

DA

46 SWD(2017) 230. 46 SWD(2017) 230.

Begrundelse

I overensstemmelse med en lignende ændring af titlen.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Formålet med denne forordning er 
at modernisere informationsstyringen og 
sikre en mere sammenhængende tilgang 
til de retsakter, der falder inden for dens 
anvendelsesområde, ved hver gang 
afhængigt af omstændighederne at 
forenkle rapporteringen med henblik på 
at mindske den administrative byrde, at 
forbedre databasen med henblik på 
fremtidige evalueringer og at øge 
gennemsigtigheden til gavn for 
offentligheden.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Det er nødvendigt, at adgangen til 
data sikrer, at alle parter har en så lille 
administrativ byrde som muligt. Dette 
kræver aktiv formidling på nationalt plan i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/4/EF47 og 2007/2/EF48 og 
gennemførelsesbestemmelserne dertil for at 
sikre en passende infrastruktur til offentlig 
adgang, rapportering og datadeling mellem 
offentlige myndigheder.

(2) Det er nødvendigt, at adgangen til 
data sikrer, at alle parter har en så lille 
administrativ byrde som muligt, navnlig 
hvad angår ikkestatslige enheder såsom 
små og mellemstore virksomheder 
(SMV'er). Dette kræver aktiv formidling 
på nationalt plan i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/4/EF47 og 2007/2/EF48 og 
gennemførelsesbestemmelserne dertil for at 
sikre en passende infrastruktur til offentlig 
adgang, rapportering og datadeling mellem 
offentlige myndigheder.
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_________________ _________________
47 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig 
adgang til miljøoplysninger og om 
ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF 
(EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26).

47 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig 
adgang til miljøoplysninger og om 
ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF 
(EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26).

48 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2007/2/EF af 14. marts 2007 om 
opbygning af en infrastruktur for 
geografisk information i Det Europæiske 
Fællesskab (Inspire) (EUT L 108 af 
25.4.2007, s. 1).

48 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2007/2/EF af 14. marts 2007 om 
opbygning af en infrastruktur for 
geografisk information i Det Europæiske 
Fællesskab (Inspire) (EUT L 108 af 
25.4.2007, s. 1).

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Data, som rapporteres af 
medlemsstaterne, er afgørende for 
Kommissionens overvågning, gennemgang 
og vurdering af lovgivningens opfyldelse 
af dens målsætninger med henblik på at få 
et grundlag for en eventuel fremtidig 
evaluering af lovgivningen, i henhold til 
artikel 22 i den interinstitutionelle aftale 
mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den 
Europæiske Union og Europa-
Kommissionen om bedre lovgivning af 13. 
april 201649. Det er hensigtsmæssigt at 
tilføje bestemmelser i flere retsakter på 
miljøområdet om fremtidig evaluering på 
grundlag af de data, der er indsamlet under 
gennemførelsen, og muligvis suppleret af 
andre videnskabelige, analytiske data. I den 
forbindelse er der brug for relevante data, 
der vil give mulighed for bedre vurdering 
af effektiviteten, virkningen, relevansen, 
sammenhængen og EU-merværdien af EU-
lovgivning, hvorfor det er nødvendigt at 
sikre passende rapporteringsmekanismer, 
som også kan fungere som indikatorer til 
dette formål.

(3) Medlemsstaternes omfattende og 
rettidige rapportering af relevante data er 
afgørende for Kommissionens 
overvågning, gennemgang og vurdering af 
lovgivningens opfyldelse af dens 
målsætninger med henblik på at få et 
grundlag for en eventuel fremtidig 
evaluering af lovgivningen, i henhold til 
artikel 22 i den interinstitutionelle aftale 
mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den 
Europæiske Union og Europa-
Kommissionen om bedre lovgivning af 13. 
april 201649. Det er hensigtsmæssigt at 
tilføje bestemmelser i flere retsakter på 
miljøområdet om fremtidig evaluering på 
grundlag af de data, der er indsamlet under 
gennemførelsen, og muligvis suppleret af 
andre videnskabelige, analytiske data. I den 
forbindelse er der brug for relevante data, 
der vil give mulighed for bedre vurdering 
af effektiviteten, virkningen, relevansen, 
sammenhængen og EU-merværdien af EU-
lovgivning, hvorfor det er nødvendigt at 
sikre passende rapporteringsmekanismer, 
som også kan fungere som indikatorer til 
dette formål, både for beslutningstagere 
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og den brede offentlighed.

_________________ _________________
49 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1. 49 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Ifølge evalueringen af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/49/EF50 er der behov for at strømline 
rapporteringsfristerne for støjkort og 
handlingsplaner for at give tilstrækkelig tid 
til offentlig høring om handlingsplanerne. 
Med henblik herpå og kun for denne ene 
gang udskydes fristen for gennemgang 
eller revision af handlingsplanerne med ét 
år, så fristen for den næste (fjerde) runde af 
handlingsplaner ikke er den 18. juli 2023, 
men den 18. juli 2024. Fra og med den 
fjerde runde vil medlemsstaterne dermed 
have omkring to år fra udarbejdelsen af 
støjkortene og afslutning af gennemgangen 
eller revisionen af handlingsplanerne i 
stedet for ét år, som det er nu. For de 
følgende handlingsplaner vil cyklussen på 
fem år for gennemgang eller revision 
derefter blive genoptaget. For at opfylde 
målene i direktiv 2002/49/EF og skabe 
grundlag for udvikling af foranstaltninger 
på EU-plan bør medlemsstaternes 
rapportering ske elektronisk. Det er også 
nødvendigt at forbedre offentlighedens 
deltagelse ved at kræve, at visse 
oplysninger skal offentliggøres. Denne 
forpligtelse tilpasses i forhold til andre EU-
retsakter, herunder f.eks. direktiv 
2007/2/EF, uden at gentage de praktiske 
krav.

(5) Ifølge evalueringen af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/49/EF50 er der behov for at strømline 
rapporteringsfristerne for støjkort og 
handlingsplaner for at give tilstrækkelig tid 
til offentlig høring om handlingsplanerne. 
Med henblik herpå og kun for denne ene 
gang udskydes fristen for gennemgang 
eller revision af handlingsplanerne med ét 
år, så fristen for den næste (fjerde) runde af 
handlingsplaner ikke er den 18. juli 2023, 
men den 18. juli 2024. Fra og med den 
fjerde runde vil medlemsstaterne dermed 
have omkring to år fra udarbejdelsen af 
støjkortene og afslutning af gennemgangen 
eller revisionen af handlingsplanerne i 
stedet for ét år, som det er nu. For de 
følgende handlingsplaner vil cyklussen på 
fem år for gennemgang eller revision 
derefter blive genoptaget. For at opfylde 
målene i direktiv 2002/49/EF og skabe 
grundlag for udvikling af foranstaltninger 
på EU-plan bør medlemsstaternes 
rapportering ske elektronisk. Det er også 
nødvendigt at forbedre offentlighedens 
deltagelse ved at kræve, at forståelige, 
nøjagtige og sammenlignelige oplysninger 
skal offentliggøres. Denne forpligtelse 
tilpasses i forhold til andre EU-retsakter, 
herunder f.eks. direktiv 2007/2/EF, uden at 
gentage de praktiske krav.

_________________ _________________
50 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/49/EF af 25. juni 2002 om vurdering 
og styring af ekstern støj (EFT L 189 af 

50 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/49/EF af 25. juni 2002 om vurdering 
og styring af ekstern støj (EFT L 189 af 
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18.7.2002, s. 12). 18.7.2002, s. 12).

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Baseret på Kommissionens rapport 
til Rådet og Europa-Parlamentet om 
gennemførelse af direktiv 2007/2/EF og 
REFIT-evalueringen52 er det 
hensigtsmæssigt for at forenkle 
gennemførelsen af dette direktiv og 
reducere den administrative byrde ved 
medlemsstaternes overvågning ikke 
længere at have et krav om, at 
medlemsstaterne skal sende rapporter til 
Kommissionen hvert tredje år, og at 
Kommissionen skal forelægge en 
sammenfattende rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet, fordi 
kvalitetskontrollen om rapportering 
bekræftede, at disse rapporter kun blev 
brugt i et begrænset omfang53.

(7) Baseret på Kommissionens rapport 
til Rådet og Europa-Parlamentet om 
gennemførelse af direktiv 2007/2/EF og 
REFIT-evalueringen52 er det 
hensigtsmæssigt for at forenkle 
gennemførelsen af dette direktiv og 
reducere den administrative byrde ved 
medlemsstaternes overvågning ikke 
længere at have et krav om, at 
medlemsstaterne skal sende rapporter til 
Kommissionen hvert tredje år, og at 
Kommissionen skal forelægge en 
sammenfattende rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet, fordi 
kvalitetskontrollen om rapportering 
bekræftede, at disse rapporter kun blev 
brugt i et begrænset omfang53. 
Kommissionen bør ikke desto mindre 
fortsat med jævne mellemrum foretage en 
evaluering af dette direktiv og gøre denne 
evaluering tilgængelig for offentligheden.

_________________ _________________
52 COM(2016) 478 og SWD(2016) 273. 52 COM(2016) 478 og SWD(2016) 273.
53 COM(2017) 312. 53 COM(2017) 312.

Begrundelse

I henhold til den nuværende tekst i direktiv 2007/2/EF skal Kommissionen forelægge en 
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet. Derfor er der som minimum behov for en 
regelmæssig evaluering, der er offentligt tilgængelig.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 9
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Det er nødvendigt at ændre 
rapporteringsforpligtelserne i artikel 43, 54 
og 57 i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2010/63/EU56. Målet er at øge 
gennemsigtigheden og reducere den 
administrative byrde, og de relevante 
bestemmelser omhandler etablering af en 
central, åben og søgbar database for ikke-
tekniske projektresuméer og dermed 
forbundne efterfølgende evalueringer, 
gennemførelsesbeføjelser for 
Kommissionen til at fastlægge et fælles 
format for indgivelse af ikke-tekniske 
projektresuméer og dermed forbundne 
efterfølgende evalueringer, oplysninger om 
gennemførelsen og erstatning af 
Kommissionens rapportering hvert tredje 
år med kravet om oprettelse af en 
dynamisk central database, som 
administreres af Kommissionen og frigiver 
oplysninger årligt.

(9) Det er nødvendigt at ændre 
rapporteringsforpligtelserne i artikel 43, 
54, 57 og 58 i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2010/63/EU56. Målet er at 
øge gennemsigtigheden og reducere den 
administrative byrde, og de relevante 
bestemmelser omhandler etablering af en 
central, åben og søgbar database for ikke-
tekniske projektresuméer og dermed 
forbundne efterfølgende evalueringer, 
gennemførelsesbeføjelser for 
Kommissionen til at fastlægge et fælles 
format for indgivelse af ikke-tekniske 
projektresuméer og dermed forbundne 
efterfølgende evalueringer, oplysninger om 
gennemførelsen og erstatning af 
Kommissionens rapportering hvert tredje 
år med kravet om oprettelse af en 
dynamisk central database, som 
administreres af Kommissionen og frigiver 
oplysninger årligt. I lyset af 
Kommissionens rapport i 201756a bør 
revisionsklausulen i dette direktiv som 
fastlagt i artikel 58 tages op til fornyet 
overvejelse med henblik på fremtidige 
ændringer.

__________________ __________________
56 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/63/EU af 22. september 2010 om 
beskyttelse af dyr, der anvendes til 
videnskabelige formål (EUT L 276 af 
20.10.2010, s. 33).

56 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/63/EU af 22. september 2010 om 
beskyttelse af dyr, der anvendes til 
videnskabelige formål (EUT L 276 af 
20.10.2010, s. 33).
56a COM(2017)0631 final, Rapport fra 
Kommissionen til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget i 
henhold til artikel 58 i direktiv 2010/63/EU 
om beskyttelse af dyr, der anvendes til 
videnskabelige formål. 

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
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Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Direktiv 86/278/EØF, 2002/49/EF, 
2004/35/EF, 2007/2/EF, 2009/147/EF og 
2010/63/EU, forordning (EF) 
nr. 166/2006 og (EU) nr. 995/2010 og 
forordning (EF) nr. 338/97 og 
(EF) nr. 2173/2005 bør følgelig ændres i 
overensstemmelse hermed —

Begrundelse

Denne nye betragtning skal fungere som retningslinje for indsatsområdet og som en 
konklusion for alle andre betragtninger.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 86/278/EØF
Artikel 2 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. I artikel 2 tilføjes følgende litra:
"da) "geodatatjenester": operationer, der 
kan udføres på de geodata, der er 
indeholdt i geodatasættene, eller på de 
dertil hørende metadata ved brug af et 
edb-program, som defineret i artikel 3, nr. 
4), i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2007/2/EF*;
__________________
* Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2007/2/EF af 14. marts 2007 om 
opbygning af en infrastruktur for 
geografisk information i Det Europæiske 
Fællesskab (Inspire) (EUT L 108 af 
25.4.2007, s. 1).

(se formuleringen i direktiv 2007/2/EF (Inspire))

Begrundelse

Definitionerne er angivet i artikel 2 i basisretsakten. Af hensyn til sammenhængen og 
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klarheden er den nye definition af "særlige datatjenester" følgelig blevet tilføjet i artikel 2.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 a (nyt)
Direktiv 86/278/EØF
Artikel 2 – stk. 1 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1a. I artikel 2 tilføjes følgende litra:
"(db) "geodatasæt": en identificerbar 
samling af geodata som defineret i 
artikel 3, nr. 3), i direktiv 2007/2/EF"

Begrundelse

Definitionerne er angivet i artikel 2 i basisretsakten. Af hensyn til sammenhængen og 
klarheden er den nye definition af "særlige datatjenester" følgelig blevet tilføjet i artikel 2.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 86/278/EØF
Artikel 10 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) modtagernes navn og adresse samt 
stedet for slammets anvendelse;

udgår

Begrundelse

Konkrete driftsdata, såsom i dette tilfælde aftagere af slam, bør ikke være offentligt 
tilgængelige. Det skal sikres, at der er den nødvendige databeskyttelse. Offentliggørelse af 
data fra landbrugere kan også medføre chikane fra miljøgrupper, også selv om 
landbrugernes aktiviteter er fuldt ud lovlige. En sådan offentliggørelse kan føre til, at 
landbrugerne bliver hængt ud. Dataene skal stå til rådighed internt for myndighederne med 
henblik på at føre tilsyn med overholdelsen af krav og forskrifter.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
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Direktiv 86/278/EØF
Artikel 10 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) alle andre oplysninger vedrørende 
gennemførelsen af dette direktiv, som 
medlemsstaterne afgiver til Kommissionen 
i henhold til artikel 17.

udgår

Begrundelse

Den foreslåede tekst vil køre i ring på grund af henvisningen til artikel 17, som i sig selv 
henviser til en gennemførelsesretsakt, der skal fastsætte kravene i artikel 10.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 86/278/EØF
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Geodatatjenester, som defineret i artikel 3, 
stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2007/2/EF*, skal anvendes til at 
gengive geodatasættene i de oplysninger, 
der er registreret i disse registre.

Geodatatjenester skal anvendes til at 
gengive geodatasættene i de oplysninger, 
der er registreret i disse registre.

Begrundelse

Dette stykke bør indsættes separat som en artikel 2e (ny) med henblik på at skabe klarhed, 
eftersom definitionerne er angivet i artikel 2 i basisretsakten.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 86/278/EØF
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De registre, der er omhandlet i stk. 1, stilles 
til rådighed for offentligheden for hvert 
kalenderår senest tre måneder efter 
udgangen af det relevante kalenderår, i et 

De registre, der er omhandlet i stk. 1, skal 
stilles til rådighed og være let tilgængelige 
for offentligheden for hvert kalenderår 
senest tre måneder efter udgangen af det 
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sammenfattende format som angivet i 
bilaget til Kommissionens beslutning 
94/741/EF** eller et andet format, der er 
angivet i artikel 17.

relevante kalenderår, i et sammenfattende 
format som angivet i bilaget til 
Kommissionens beslutning 94/741/EF** 
eller et andet format, der er angivet i artikel 
17.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 86/278/EØF
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De kompetente myndigheder underrettes 
på begæring om behandlingsmetoderne og 
analyseresultaterne.

3. De kompetente myndigheder underrettes 
om behandlingsmetoderne og 
analyseresultaterne.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv 2002/49/EF
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
oplysningerne fra strategiske støjkort og 
resuméer af handlingsplaner som 
yderligere defineret i bilag VI sendes til 
Kommissionen senest seks måneder efter 
de datoer, der er omhandlet i henholdsvis 
artikel 7 og artikel 8. Med henblik herpå 
rapporterer medlemsstaterne kun 
oplysningerne elektronisk til det 
dataregister, der skal oprettes i henhold til 
forskriftsproceduren med kontrol 
omhandlet i artikel 13, stk. 3. Hvis en 
medlemsstat vil ajourføre oplysninger, 
beskriver den forskellen mellem de 
ajourførte og oprindelige oplysninger og 
grundene til ajourføringen, når den giver 
adgang til de ajourførte oplysninger i 

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
oplysningerne fra strategiske støjkort og 
resuméer af handlingsplaner som 
yderligere defineret i bilag VI sendes til 
Kommissionen senest seks måneder efter 
de datoer, der er omhandlet i henholdsvis 
artikel 7 og artikel 8. Med henblik herpå 
rapporterer medlemsstaterne kun 
oplysningerne elektronisk til et 
obligatorisk dataregister. Hvis en 
medlemsstat vil ajourføre oplysninger, 
beskriver den forskellen mellem de 
ajourførte og oprindelige oplysninger og 
grundene til ajourføringen, når den giver 
adgang til de ajourførte oplysninger i 
datalageret.".
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datalageret.".

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)
Direktiv 2002/49/EF
Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. I artikel 10 indsættes følgende 
stykke efter stk. 2:
"2a. Kommissionen vedtager 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 12a med henblik på at 
supplere dette direktiv hvad angår 
oprettelse af det i stk. 2 omhandlede 
obligatoriske dataregister og de nærmere 
regler for den digitale mekanisme for 
udveksling af oplysninger fra de 
strategiske støjkort og resuméer af 
handlingsplaner."

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4 b (nyt)
Direktiv 2002/49/EF
Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Følgende artikel tilføjes:
"Artikel 12a
Udøvelse af delegerede beføjelser
1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de i 
denne artikel fastlagte betingelser.
2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 10, stk. 2a, tillægges 
Kommissionen for en periode på fem år 
fra den ... [datoen for denne forordnings 
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ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder 
en rapport vedrørende delegationen af 
beføjelser senest ni måneder inden 
udløbet af femårsperioden. Delegationen 
af beføjelser forlænges stiltiende for 
perioder af samme varighed, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet 
modsætter sig en sådan forlængelse senest 
tre måneder inden udløbet af hver 
periode.
3. Den i artikel 10, stk. 2a, 
omhandlede delegation af beføjelser kan 
til enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den 
pågældende afgørelse, til ophør. Den får 
virkning dagen efter offentliggørelsen af 
afgørelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende eller på et senere tidspunkt, der 
angives i afgørelsen. Den berører ikke 
gyldigheden af de delegerede retsakter, 
der allerede er i kraft.
4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen eksperter, 
som er udpeget af hver enkelt 
medlemsstat, i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
aftale om bedre lovgivning af 13. april 
2016.
5. Så snart Kommissionen vedtager 
en delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
6. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 10, stk. 2a, træder kun i 
kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet 
eller Rådet har gjort indsigelse inden for 
en frist på to måneder fra meddelelsen af 
den pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har underrettet 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.
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__________________
* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2002/49/EF
Bilag VI – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I bilag VI affattes punkt 3 således: 5. I bilag VI udgår punkt 3.
3. Mekanismen for udveksling af 
oplysninger
"Kommissionen skal med bistand fra Det 
Europæiske Miljøagentur etablere en 
obligatorisk digital mekanisme for 
udveksling af oplysninger fra de 
strategiske støjkort og resuméer af 
handlingsplaner, som omhandlet i 
artikel 10, stk. 2, i henhold til 
forskriftsproceduren med kontrol 
omhandlet i artikel 13, stk. 3.".

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 2004/35/EF
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 16 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. I artikel 2 tilføjes følgende 
nummer:
"16a. "geodatatjenester": operationer, 
der kan udføres på de geodata, der er 
indeholdt i geodatasættene, eller på de 
dertil hørende metadata ved brug af et 
edb-program, som defineret i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2007/2/EF*
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__________________
* Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2007/2/EF af 14. marts 2007 om 
opbygning af en infrastruktur for 
geografisk information i Det Europæiske 
Fællesskab (Inspire) (EUT L 108 af 
25.4.2007, s. 1).".

Begrundelse

Definitionerne er angivet i artikel 2 i basisretsakten. Af hensyn til sammenhængen og 
klarheden er den nye definition af "særlige datatjenester" følgelig blevet tilføjet i artikel 2.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2004/35/EF
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at offentligheden 
har adgang til tilstrækkelige og ajourførte 
oplysninger, som minimum om 
overhængende fare for skade, i et åbent 
dataformat online i overensstemmelse med 
bilag VI til dette direktiv og med artikel 7, 
stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2003/4/EF*. De oplysninger, der 
er anført i bilag VI til dette direktiv, skal 
som minimum angives for hver hændelse.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
offentligheden og Kommissionen har 
adgang til tilstrækkelige og ajourførte 
oplysninger, som minimum om 
overhængende fare for skade, i et åbent 
dataformat online i overensstemmelse med 
bilag VI til dette direktiv og med artikel 7, 
stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2003/4/EF*. De oplysninger, der 
er anført i bilag VI til dette direktiv, skal 
som minimum angives for hver hændelse.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2004/35/EF
Artikel 18 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt i overensstemmelse med 
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artikel 18a for at ændre bilag VI til 
nærværende direktiv vedrørende de 
detaljerede kriterier for, hvordan 
miljøskadens art og type skal klassificeres.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2004/35/EF
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Geodatatjenester, som defineret i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2007/2/EF**, skal anvendes til at gengive 
geodatasættene i de oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1, herunder hændelsers 
geografiske placering.

2. Geodatatjenester skal anvendes til 
at gengive geodatasættene i de oplysninger, 
der er omhandlet i stk. 1, herunder 
hændelsers geografiske placering.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2004/35/EF
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionens tjenestegrene 
offentliggør en EU-oversigt med kort på 
grundlag af de data, medlemsstaterne har 
fremsendt i henhold til stk. 1.

3. Kommissionens tjenestegrene 
offentliggør en EU-oversigt med kort på 
grundlag af de data, medlemsstaterne har 
fremsendt i henhold til stk. 1, og 
ajourfører den regelmæssigt.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2004/35/EF
Artikel 18 – stk. 4 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen skal med 
regelmæssige mellemrum foretage en 
evaluering af dette direktiv. Evalueringen 
skal bl.a. baseres på følgende elementer:

4. Kommissionen foretager senest 
den 1. januar 2022 og derefter mindst 
hvert femte år en evaluering af dette 
direktiv og dets gennemførelse. 
Evalueringen skal gøres offentligt 
tilgængelig og bl.a. baseres på følgende 
elementer:

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2004/35/EF
Artikel 18 – stk. 4 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) en analyse af udviklingen og 
ændringerne i medlemsstaterne.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2004/35/EF
Artikel 18 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen aflægger i rimelig 
tid rapport til Europa-Parlamentet og 
Rådet om resultaterne af den i stk. 4 
omhandlede evaluering, og fremsætter i 
givet fald et passende forslag til 
lovgivning.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2004/35/EF
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Artikel 18 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Den i stk. 4 omhandlede 
evaluering skal også vurdere, om 
definitionen af "miljøskade" som 
defineret i artikel 2, stk. 1, skal udvides, 
og om dette direktivs anvendelsesområde 
skal udvides til ligeledes at omfatte skader 
på menneskers sundhed, også med 
henblik på at medtage skader på luften, 
der kan have betydelige sundhedsrisici.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)
Direktiv 2004/35/EF
Artikel 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Følgende artikel indsættes:
"Artikel 18a
Udøvelse af delegerede beføjelser
1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de i 
denne artikel fastlagte betingelser.
2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 18, stk. 1a, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra den … [datoen for denne forordnings 
ikrafttræden].
3. Den i artikel 18, stk. 1a, 
omhandlede delegation af beføjelser kan 
til enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den 
pågældende afgørelse, til ophør. Den får 
virkning dagen efter offentliggørelsen af 
afgørelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende eller på et senere tidspunkt, der 
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angives i afgørelsen. Den berører ikke 
gyldigheden af de delegerede retsakter, 
der allerede er i kraft.
4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen eksperter, 
som er udpeget af hver enkelt 
medlemsstat, i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
aftale om bedre lovgivning af 13. april 
2016*.
5. Så snart Kommissionen vedtager 
en delegeret retsakt, giver den samtidig 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
6. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 18, stk. 1a, træder kun i 
kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet 
eller Rådet har gjort indsigelse inden for 
en frist på to måneder fra meddelelsen af 
den pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har underrettet 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ."
__________________
* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3
Direktiv 2004/35/EF
Bilag VI – nr. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De oplysninger, der er omhandlet i artikel 
18, stk. 1, skal henvise til emissioner, 
begivenheder eller hændelser, der 
forårsager miljøskader eller overhængende 
fare, med angivelse af følgende 
oplysninger og data for hvert enkelt 

De oplysninger, der er omhandlet i artikel 
18, stk. 1, skal omfatte en liste over 
emissioner, begivenheder eller hændelser, 
der forårsager miljøskader eller 
overhængende fare, med angivelse af 
følgende oplysninger og data for hvert 
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tilfælde: enkelt tilfælde:

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3
Direktiv 2004/35/EF
Bilag VI – nr. 7 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) relevante retslige procedurer

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 1 – litra a a (nyt)
Direktiv 2007/2/EF
Artikel 21 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) i stk. 2 indsættes følgende litra:
"ca) en analyse af udviklingen af 
Inspire-infrastrukturen i 
medlemsstaterne"

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2007/2/EF
Artikel 23 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen skal med regelmæssige 
mellemrum foretage en evaluering af dette 
direktiv. Evalueringen skal bl.a. baseres på 
følgende elementer:

Kommissionen foretager senest den 1. 
januar 2022 og derefter mindst hvert 
femte år en evaluering af dette direktiv og 
dets gennemførelse og gør det offentligt 
tilgængeligt Evalueringen skal bl.a. 
baseres på følgende elementer:
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Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2007/2/EF
Artikel 23 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen aflægger i rimelig tid 
rapport til Europa-Parlamentet og Rådet 
om resultaterne af den i stk. 2 
omhandlede evaluering, og fremsætter i 
givet fald et passende forslag til 
lovgivning.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 2009/147/EF
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne tilsender hvert 
sjette år Kommissionen en rapport om 
gennemførelsen af de foranstaltninger, der 
er truffet i henhold til dette direktiv, og de 
vigtigste virkninger af disse 
foranstaltninger, på samme tid som den 
rapport, der udarbejdes i henhold til artikel 
17 i Rådets Direktiv 92/43/EØF*. 
Rapporten skal navnlig indeholde 
oplysninger om status og tendenser for 
vilde fuglearter, der er beskyttet i henhold 
til dette direktiv, de trusler og det pres, de 
er udsat for, de trufne 
bevarelsesforanstaltninger og bidraget fra 
netværket af særligt beskyttede områder til 
opfyldelsen af målene i dette direktivs 
artikel 2.".

1. Medlemsstaterne tilsender hvert 
sjette år Kommissionen en rapport om 
gennemførelsen af de foranstaltninger, der 
er truffet i henhold til dette direktiv, og de 
vigtigste virkninger af disse 
foranstaltninger, på samme tid som den 
rapport, der udarbejdes i henhold til artikel 
17 i Rådets Direktiv 92/43/EØF*. Den 
pågældende rapport gøres offentligt 
tilgængelig og skal navnlig indeholde 
oplysninger om status og tendenser for 
vilde fuglearter, der er beskyttet i henhold 
til dette direktiv, de trusler og det pres, de 
er udsat for, de trufne 
bevarelsesforanstaltninger og bidraget fra 
netværket af særligt beskyttede områder til 
opfyldelsen af målene i dette direktivs 
artikel 2.

Ændringsforslag 37
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2009/147/EF
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen udarbejder hvert 
sjette år en sammenfattende rapport på 
grundlag af de i stk. 1 omhandlede 
oplysninger bistået af Det Europæiske 
Miljøagentur.".

2. Kommissionen udarbejder og 
offentliggør hvert sjette år en 
sammenfattende rapport på grundlag af de i 
stk. 1 omhandlede oplysninger bistået af 
Det Europæiske Miljøagentur.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a
Direktiv 2010/63/EU
Artikel 54 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionens tjenestegrene offentliggør 
en EU-oversigt på grundlag af de data, 
medlemsstaterne har fremsendt.

Senest seks måneder efter, at 
medlemsstaterne har fremsendt de data, 
der er omhandlet i andet afsnit, 
offentliggør Kommissionens tjenestegrene, 
og ajourfører regelmæssigt, en EU-
oversigt på grundlag af disse data.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b
Direktiv 2010/63/EU
Artikel 54 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen fastlægger et fælles 
format og indholdet for meddelelse af de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 og 3, 
efter forskriftsproceduren i artikel 56, stk. 
3.".

4. Kommissionen fastlægger et fælles 
format og indholdet for meddelelse af de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 og 3, 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 56, 
stk. 3.
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Begrundelse

Forskriftsproceduren ændres til en gennemførelsesretsakt (undersøgelsesproceduren).

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)
Direktiv 2010/63/EU
Artikel 56 – stk. 3

Gældende ordlyd Ændringsforslag

2a. Artikel 56, stk. 3, affattes således:
3. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 
1999/468/EF, jf. dennes artikel 8. 

"3. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 
182/2011."

Begrundelse

Forskriftsproceduren ændres til en gennemførelsesretsakt (undersøgelsesproceduren).

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 3
Direktiv 2010/63/EU
Artikel 57

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Artikel 57 udgår. 3. Artikel 57 affattes således:

"Artikel 57
Rapport fra Kommissionen
Senest den 10. november 2020 og herefter 
hvert tredje år udarbejder Kommissionen 
på grundlag af de statistiske oplysninger, 
medlemsstaterne har meddelt i henhold til 
artikel 54, stk. 2, en kortfattet rapport om 
disse oplysninger og forelægger den for 
Europa-Parlamentet og Rådet."
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Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)
Direktiv 2010/63/EU
Artikel 58 – stk. 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

3a. Artikel 58, stk. 1, affattes således:
Kommissionen tager dette direktiv op til 
revision senest den 10. november 2017 
under hensyntagen til de fremskridt, der er 
sket inden for udviklingen af alternative 
metoder, som ikke indebærer anvendelse af 
dyr, navnlig af ikke-menneskelige 
primater, og foreslår eventuelle ændringer 
hertil. 

"Kommissionen tager dette direktiv op til 
revision senest den 10. november 2024 
under hensyntagen til de fremskridt, der er 
sket inden for udviklingen af alternative 
metoder, som ikke indebærer anvendelse af 
dyr, navnlig af ikkemenneskelige primater, 
og foreslår eventuelle ændringer hertil." 

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 166/2006
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fremsender ved 
elektronisk overførsel en rapport med alle 
de i artikel 5, stk. 1 og 2, nævnte data til 
Kommissionen i det format og på den 
dato, som Kommissionen fastlægger i 
gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med den procedure, der 
er omhandlet i artikel 19, stk. 2. 
Rapporteringsdatoen skal under alle 
omstændigheder være senest ni måneder 
efter rapporteringsårets afslutning.

2. Senest den 31. marts hvert år 
fremsender medlemsstaterne ved 
elektronisk overførsel en rapport med alle 
de i artikel 5, stk. 1 og 2, nævnte data til 
Kommissionen i det format, som 
Kommissionen fastlægger i 
gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med den procedure, der 
er omhandlet i artikel 19, stk. 2. 
Rapporteringsdatoen skal under alle 
omstændigheder være senest ni måneder 
efter rapporteringsårets afslutning.

Begrundelse

Tilpasning til tidspunktet for Kommissionens rapport som fastsat i andre ændrede forslag, der 
er medtaget i denne basisretsakt.

Ændringsforslag 44
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Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1
Forordning (EU) nr. 995/2010
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne giver senest den 
30. april hvert år offentligheden og 
Kommissionen adgang til oplysninger om 
denne forordnings anvendelse i det 
foregående kalenderår. Kommissionen 
fastlægger i gennemførelsesretsakter 
formatet og proceduren for 
medlemsstaternes tilvejebringelse af 
sådanne oplysninger. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 18, stk. 
2.

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1
Afgørelse 995/2010/EU
Artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest den 3. december 2015 og 
herefter hvert sjette år foretager 
Kommissionen på basis af oplysningerne 
og erfaringerne med anvendelsen af denne 
forordning en evaluering af, hvordan 
forordningen fungerer samt dens 
effektivitet, herunder med hensyn til at 
forhindre, at ulovligt fældet træ og 
træprodukter fremstillet heraf bringes i 
omsætning. Den overvejer navnlig de 
administrative følger for små og 
mellemstore virksomheder, samt hvilke 
produkter der er omfattet. Kommissionen 
aflægger rapport til Europa-Parlamentet og 
Rådet om resultaterne af evalueringen, 
eventuelt ledsaget af passende forslag til 
lovgivning.

3. Senest den 3. december 2021 og 
herefter hvert femte år foretager 
Kommissionen på basis af oplysningerne 
og erfaringerne med anvendelsen af denne 
forordning en evaluering af, hvordan 
forordningen fungerer samt dens 
effektivitet, herunder med hensyn til at 
forhindre, at ulovligt fældet træ og 
træprodukter fremstillet heraf bringes i 
omsætning. Den overvejer navnlig de 
administrative følger for små og 
mellemstore virksomheder, samt hvilke 
produkter der er omfattet. Kommissionen 
aflægger rapport til Europa-Parlamentet og 
Rådet om resultaterne af evalueringen, 
eventuelt ledsaget af passende forslag til 
lovgivning.
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Begrundelse

Parlamentet skal have mulighed for at gennemgå Kommissionens rapporter og eventuelle 
lovgivningsmæssige forslag under alle valgperioder.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 2173/2005
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne giver senest den 
30. april hvert år offentligheden og 
Kommissionen adgang til oplysninger om 
denne forordnings anvendelse i det 
foregående kalenderår.

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 2173/2005
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest i december 2021 og herefter hvert 
sjette år foretager Kommissionen på basis 
af oplysningerne og erfaringerne med 
anvendelsen af denne forordning en 
evaluering af, hvordan forordningen 
fungerer samt dens effektivitet. I denne 
forbindelse tager den hensyn til 
fremskridtene med gennemførelsen af de 
frivillige partnerskabsaftaler. 
Kommissionen aflægger rapport til 
Europa-Parlamentet og Rådet om 
resultaterne af evalueringen, eventuelt 
ledsaget af forslag til forbedring af 
FLEGT-licensordningen.".

Senest i december 2021 og herefter hvert 
femte år foretager Kommissionen på basis 
af oplysningerne og erfaringerne med 
anvendelsen af denne forordning en 
evaluering af, hvordan forordningen 
fungerer samt dens effektivitet. I denne 
forbindelse skal den tage hensyn til 
fremskridtene med gennemførelsen af de 
frivillige partnerskabsaftaler. 
Kommissionen aflægger rapport til 
Europa-Parlamentet og Rådet om 
resultaterne af evalueringen hvert femte år, 
eventuelt ledsaget af forslag til forbedring 
af FLEGT-licensordningen.

Ændringsforslag 48
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Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 338/97
Artikel 15 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Medlemsstaternes styrelsesråd 
meddeler ét år før det første møde i 
konferencen mellem konventionens parter 
Kommissionen alle oplysninger om den 
relevante foregående periode, der er 
nødvendige til at udarbejde de rapporter, 
der omhandles i konventionens artikel 
VIII, stk. 7, litra b), og tilsvarende 
oplysninger om de bestemmelser i denne 
forordning, der falder uden for 
konventionens anvendelsesområde. Hvilke 
oplysninger der skal meddeles, og hvilket 
format de skal meddeles i, fastlægges af 
Kommissionen efter forskriftsproceduren i 
artikel 18, stk. 2.

c) Medlemsstaternes styrelsesråd 
meddeler ét år før det første møde i 
konferencen mellem konventionens parter 
Kommissionen alle oplysninger om den 
relevante foregående periode, der er 
nødvendige til at udarbejde de rapporter, 
der omhandles i konventionens artikel 
VIII, stk. 7, litra b), og tilsvarende 
oplysninger om de bestemmelser i denne 
forordning, der falder uden for 
konventionens anvendelsesområde. 
Kommissionen fastlægger, hvilket format 
oplysningerne skal meddeles i, efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 18, stk. 
2.

Begrundelse

Kommissionen bør ikke fastlægge, hvilke oplysninger der skal meddeles, og 
forskriftsproceduren bør ændres til en gennemførelsesretsakt (undersøgelsesproceduren).

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 338/97
Artikel 18 – stk. 2

Gældende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 18, stk. 2, affattes således:
2. Når der henvises til denne artikel, 
anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 
1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

"2. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 
182/2011.".

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 
1999/468/EF fastsættes til tre måneder 
For så vidt angår udvalgets opgaver i 
henhold til artikel 19, stk. 1 og 2, vedtager 
Kommissionen de foreslåede 
foranstaltninger, såfremt Rådet ikke har 
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vedtaget foranstaltninger inden udløbet af 
en frist på tre måneder regnet fra 
forslagets forelæggelse for Rådet.
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BEGRUNDELSE

Ordføreren glæder sig over, at Kommissionen har til hensigt at strømline 
rapporteringsforpligtelserne i den miljørelaterede lovgivning og ajourføre specifikke 
bestemmelser i ti sektorspecifikke direktiver og forordninger. Dette forslag fra Kommissionen 
kommer efter ordførerens mening på et gunstigt tidspunkt, hvor der gøres en indsats for at 
forenkle miljølovgivningen, der er øget gradvist siden 1970'erne, og 
rapporteringsbestemmelserne under miljølovgivningen.

Helt konkret kommer dette lovgivningsmæssige forslag fra en ajourført handlingsplan om at 
strømline miljørapporteringen1. Denne handlingsplan er et af resultaterne af evalueringen som 
led i kvalitetskontrollen om rapportering og overvågning af EU's miljøpolitik2. Desuden 
supplerer dette forslag fra Kommissionen den nyligt vedtagne afgørelse om procedurereglerne 
på området miljørapportering3.

Ordføreren støtter Kommissionens mål om at øge gennemsigtigheden, skabe et 
evidensgrundlag for fremtidige evalueringer og forenkle og mindske den administrative byrde 
for medlemsstaterne og Kommissionen. Hun fremsætter adskillige forslag til at forbedre det 
lovgivningsmæssige forslag, som overordnet set bør modernisere informationsstyringen og 
mindske den administrative byrde.

Et forbedret lovgivningsmæssigt forslag vil endvidere reducere omkostningerne for 
interesseparterne og øge fordelene gennem en bredere anvendelse af de mest effektive 
processer og øget anvendelse af elektroniske værktøjer og skabeloner. Med disse forbedringer 
vil data blive indsamlet og behandlet på en bedre måde, således at beslutningstagere i 
medlemsstaterne og på EU-plan hurtigere får adgang til omfattende vurderinger. 

Nogle af de forslag, som ordføreren har foreslået, har til formål at give forskellige 
interesseparter, herunder offentligheden, en mere gennemsigtig adgang til klare 
miljøoplysninger og bl.a. bidrage til det prioriterede mål 4 i det 7. miljøhandlingsprogram4. 
For eksempel skal en række ændringer, der vedrører definitioner af forskellige begreber inden 
for basisretsakterne i dette forslag, eller som præciserer en række betingelser, sikre en bedre 
sammenhæng, forenkle teksten og skabe større klarhed. 

Visse af ordførerens ændringer styrker medlovgivernes rolle, bl.a. Europa-Parlamentets rolle, 
og præciserer Det Europæiske Miljøagenturs (EEA's) rolle i den overordnede rapportering og 
overvågning.

Ordføreren mener, at det er nødvendigt med detaljerede kriterier for, hvordan miljøskadens art 
og type skal klassificeres i henhold til direktiv 2004/35/EF5.

1 Rapport fra Kommissionen, (COM(2017)0312). 
2 SWD(2017)0230.
3 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2018/853 af 30. maj 2018 om ændring af Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2013 og direktiv 94/63/EF og 2009/31/EF og Rådets direktiv 86/278/EØF 
og 87/217/EØF, hvad angår procedurereglerne på området miljørapportering, og om ophævelse af Rådets 
direktiv 91/692/EØF.
4 EUT L 354 af 28.12.2013, s. 171-200.
5 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF af 21. april 2004 om miljøansvar for så vidt angår 
forebyggelse og afhjælpning af miljøskader.
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Med hensyn til direktiv 2010/63/EU1 indfører ordføreren et krav om, at Kommissionen ikke 
blot skal offentliggøre, men også regelmæssigt ajourføre, en EU-oversigt på grundlag af data 
fra medlemsstaterne. 

For så vidt angår forordning (EF) nr. 166/20062 foreslås der også en klar rapporteringsfrist 
for, hvornår medlemsstaterne elektronisk skal sende Kommissionen alle de obligatoriske data 
i denne forordning.

For så vidt angår forordning (EU) nr. 995/2010 mener ordføreren, at Parlamentet skal have 
mulighed for at gennemgå Kommissionens rapporter og eventuelle lovgivningsmæssige 
forslag under hver valgperiode, og reducerer derfor Kommissionens evalueringsperiode fra 
seks til fem år.

Ordføreren mener, at visse bestemmelser vedrørende anvendelsen af forskriftsproceduren med 
kontrol i de basisretsakter, der er omhandlet i dette forslag, bør tilpasses til Lissabontraktaten. 
I den forbindelse opfordrer ordføreren til, at der anvendes delegerede retsakter i visse artikler i 
nogle af de basisretsakter, der er omhandlet i dette forslag, således at der skabes større klarhed 
over de beføjelser, som Kommissionen tillægges af de to lovgivende instanser: Parlamentet 
og Rådet Der fastlægges også detaljerede oplysninger om udøvelsen af delegationen. Den 
foreslåede tilpasning til Lissabontraktaten og navnlig anvendelsen af delegerede retsakter vil 
derfor ikke blot være en vigtig ajourføring af Kommissionens forslag, men vil også forbedre 
den overordnede rapportering og overvågning.

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/63/EU af 22. september 2010 om beskyttelse af dyr, der 
anvendes til videnskabelige formål.
2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 166/2006 af 18. januar 2006 om oprettelse af et europæisk 
register over udledning og overførsel af forurenende stoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/689/EØF og 
96/61/EF.
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2.10.2018

UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af 
rapporteringsforpligtelserne på det miljøpolitiske område og om 
ændring af direktiv 86/278/EØF, 2002/49/EF, 2004/35/EF, 2007/2/EF, 2009/147/EF og 
2010/63/EU, forordning (EF) nr. 166/2006 og (EU) nr. 995/2010 og Rådets forordning (EF) 
nr. 338/97 og (EF) nr. 2173/2005
(COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD))

Ordfører for udtalelse: Nicola Caputo

KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren ser med tilfredshed på de forbedringer, der er sket med hensyn til 
gennemsigtighed og forenkling af direktivet om dyr, der anvendes til videnskabelige formål 
(direktiv 2010/63/EU), navnlig oprettelsen af en åben og søgbar database, der indeholder 
statistiske oplysninger. Den søgbare database vil give mulighed for en langt mere 
regelmæssig overvågning af anvendelsen af dyr til videnskabelige formål samt for 
oplysninger om belastningsgraden med hensyn til de anvendte metoder eller arter, navnlig for 
så vidt angår de ikkemenneskelige primater. Der bør dog stadig stilles krav om en rapport til 
Parlamentet og Rådet for at give et overblik over og en fortolkning af de ubehandlede 
statistiske data, som denne database indeholder. Herudover er det, som det blev fremhævet i 
Kommissionens rapport offentliggjort i 2017, og i betragtning af at nærværende revision 
finder sted på et tidligt tidspunkt i gennemførelsen af direktivet, endnu for tidligt at vurdere 
talrige aspekter af gennemførelsens resultater i forhold til de politiske mål. I de samme 
konklusioner blev der desuden allerede peget på visse punkter, som skulle ændres i fremtiden. 
Af disse årsager finder ordføreren det nødvendigt at bevare artiklen om revision af direktivet.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til 
følgende ændringsforslag:
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING
om tilpasning af 
rapporteringsforpligtelserne på det 
miljøpolitiske område og om ændring af 
direktiv 86/278/EØF, 2002/49/EF, 
2004/35/EF, 2007/2/EF, 2009/147/EF og 
2010/63/EU, forordning (EF) nr. 166/2006 
og (EU) nr. 995/2010 og Rådets forordning 
(EF) nr. 338/97 og (EF) nr. 2173/2005
(EØS-relevant tekst)

Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING
om tilpasning af 
rapporteringsforpligtelserne på området for 
miljørelateret lovgivning og om ændring af 
direktiv 86/278/EØF, 2002/49/EF, 
2004/35/EF, 2007/2/EF, 2009/147/EF og 
2010/63/EU, forordning (EF) nr. 166/2006 
og (EU) nr. 995/2010 og Rådets forordning 
(EF) nr. 338/97 og (EF) nr. 2173/2005
(EØS-relevant tekst)

Begrundelse

Ændringen af titlen afspejler, at ikke alle retsakter, der er opført her, er miljølovgivning som 
sådan.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) For at imødekomme behovet for 
gennemførelses- og 
overholdelsesoplysninger bør flere dele af 
miljølovgivningen ændres på grundlag af 
resultaterne af Kommissionens rapport om 
foranstaltninger til strømlining af 
miljørapportering45 og den dermed 
forbundne kvalitetskontrol46.

(1) For at imødekomme behovet for 
gennemførelses- og 
overholdelsesoplysninger bør flere dele af 
den miljørelaterede lovgivning ændres på 
grundlag af resultaterne af Kommissionens 
rapport om foranstaltninger til strømlining 
af miljørapportering45 og den dermed 
forbundne kvalitetskontrol46.

_________________ _________________
45 COM(2017)0312. 45 COM(2017)0312.
46 SWD(2017)0230. 46 SWD(2017)0230.

Begrundelse

I overensstemmelse med en lignende ændring af titlen.
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Det er nødvendigt, at adgangen til 
data sikrer, at alle parter har en så lille 
administrativ byrde som muligt. Dette 
kræver aktiv formidling på nationalt plan i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/4/EF47 og 2007/2/EF48 og 
gennemførelsesbestemmelserne dertil for at 
sikre en passende infrastruktur til offentlig 
adgang, rapportering og datadeling mellem 
offentlige myndigheder.

(2) Det er nødvendigt, at adgangen til 
data sikrer, at alle parter har en så lille 
administrativ byrde som muligt, navnlig 
hvad angår ikkestatslige enheder såsom 
SMV'er. Dette kræver aktiv formidling på 
nationalt plan i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/4/EF47 og 2007/2/EF48 og 
gennemførelsesbestemmelserne dertil for at 
sikre en passende infrastruktur til offentlig 
adgang, rapportering og datadeling mellem 
offentlige myndigheder.

_________________ _________________
47 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig 
adgang til miljøoplysninger og om 
ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF 
(EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26).

47 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig 
adgang til miljøoplysninger og om 
ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF 
(EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26).

48 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2007/2/EF af 14. marts 2007 om 
opbygning af en infrastruktur for 
geografisk information i Det Europæiske 
Fællesskab (Inspire) (EUT L 108 af 
25.4.2007, s. 1).

48 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2007/2/EF af 14. marts 2007 om 
opbygning af en infrastruktur for 
geografisk information i Det Europæiske 
Fællesskab (Inspire) (EUT L 108 af 
25.4.2007, s. 1).

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Data, som rapporteres af 
medlemsstaterne, er afgørende for 
Kommissionens overvågning, gennemgang 
og vurdering af lovgivningens opfyldelse 
af dens målsætninger med henblik på at få 
et grundlag for en eventuel fremtidig 

(3) Data, som rapporteres af 
medlemsstaterne, er afgørende for 
Kommissionens overvågning, gennemgang 
og vurdering af lovgivningens opfyldelse 
af dens målsætninger med henblik på at få 
et grundlag for en eventuel fremtidig 
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evaluering af lovgivningen, i henhold til 
artikel 22 i den interinstitutionelle aftale 
mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den 
Europæiske Union og Europa-
Kommissionen om bedre lovgivning af 13. 
april 201649. Det er hensigtsmæssigt at 
tilføje bestemmelser i flere retsakter på 
miljøområdet om fremtidig evaluering på 
grundlag af de data, der er indsamlet under 
gennemførelsen, og muligvis suppleret af 
andre videnskabelige, analytiske data. I den 
forbindelse er der brug for relevante data, 
der vil give mulighed for bedre vurdering 
af effektiviteten, virkningen, relevansen, 
sammenhængen og EU-merværdien af EU-
lovgivning, hvorfor det er nødvendigt at 
sikre passende rapporteringsmekanismer, 
som også kan fungere som indikatorer til 
dette formål.

evaluering af lovgivningen, i henhold til 
artikel 22 i den interinstitutionelle aftale 
mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den 
Europæiske Union og Europa-
Kommissionen om bedre lovgivning af 13. 
april 201649. Det er hensigtsmæssigt at 
tilføje bestemmelser i flere retsakter på 
miljøområdet om fremtidig evaluering på 
grundlag af de data, der er indsamlet under 
gennemførelsen, og muligvis suppleret af 
andre videnskabelige, analytiske data. I den 
forbindelse er der brug for relevante data, 
der vil give mulighed for bedre vurdering 
af effektiviteten, virkningen, relevansen, 
sammenhængen og EU-merværdien af EU-
lovgivning, hvorfor det er nødvendigt at 
sikre passende rapporteringsmekanismer, 
som også kan fungere som indikatorer til 
dette formål, både for beslutningstagere 
og den brede offentlighed.

_________________ _________________
49 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1. 49 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Det er nødvendigt at ændre 
rapporteringsforpligtelserne i artikel 43, 54 
og 57 i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2010/63/EU56. Målet er at øge 
gennemsigtigheden og reducere den 
administrative byrde, og de relevante 
bestemmelser omhandler etablering af en 
central, åben og søgbar database for ikke-
tekniske projektresuméer og dermed 
forbundne efterfølgende evalueringer, 
gennemførelsesbeføjelser for 
Kommissionen til at fastlægge et fælles 
format for indgivelse af ikke-tekniske 
projektresuméer og dermed forbundne 
efterfølgende evalueringer, oplysninger om 
gennemførelsen og erstatning af 
Kommissionens rapportering hvert tredje 

(9) Det er nødvendigt at ændre 
rapporteringsforpligtelserne i artikel 43, 
54, 57 og 58 i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2010/63/EU56. Målet er at 
øge gennemsigtigheden og reducere den 
administrative byrde, og de relevante 
bestemmelser omhandler etablering af en 
central, åben og søgbar database for ikke-
tekniske projektresuméer og dermed 
forbundne efterfølgende evalueringer, 
gennemførelsesbeføjelser for 
Kommissionen til at fastlægge et fælles 
format for indgivelse af ikke-tekniske 
projektresuméer og dermed forbundne 
efterfølgende evalueringer, oplysninger om 
gennemførelsen og erstatning af 
Kommissionens rapportering hvert tredje 
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år med kravet om oprettelse af en 
dynamisk central database, som 
administreres af Kommissionen og frigiver 
oplysninger årligt.

år med kravet om oprettelse af en 
dynamisk central database, som 
administreres af Kommissionen og frigiver 
oplysninger årligt. Revisionsklausulen 
skal gennemgås med henblik på en 
kommende revision i forlængelse af 
Kommissionens rapport, jf. artikel 58 i 
direktiv 2010/63/EU om beskyttelse af dyr, 
der anvendes til videnskabelige formål56a.

__________________ __________________
56 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/63/EU af 22. september 2010 om 
beskyttelse af dyr, der anvendes til 
videnskabelige formål (EUT L 276 af 
20.10.2010, s. 33).

56 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/63/EU af 22. september 2010 om 
beskyttelse af dyr, der anvendes til 
videnskabelige formål (EUT L 276 af 
20.10.2010, s. 33).
56a COM(2017)0631 final, Rapport fra 
Kommissionen til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget i 
henhold til artikel 58 i direktiv 
2010/63/EU om beskyttelse af dyr, der 
anvendes til videnskabelige formål. 

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 86/278/EØF
Artikel 10 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) modtagernes navn og adresse samt 
stedet for slammets anvendelse;

udgår

Begrundelse

Konkrete driftsdata, såsom i dette tilfælde aftagere af slam, bør ikke være offentligt 
tilgængelige. Det skal sikres, at der er den nødvendige databeskyttelse. Offentliggørelse af 
data fra landbrugere kan også medføre chikane fra miljøgrupper, også selv om 
landbrugernes aktiviteter er fuldt ud lovlige. En sådan offentliggørelse kan føre til, at 
landbrugerne bliver hængt ud. Dataene skal stå til rådighed internt for myndighederne med 
henblik på at føre tilsyn med overholdelsen af krav og forskrifter.

Ændringsforslag 7
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 86/278/EØF
Artikel 10 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) alle andre oplysninger vedrørende 
gennemførelsen af dette direktiv, som 
medlemsstaterne afgiver til Kommissionen 
i henhold til artikel 17.

udgår

Begrundelse

Den foreslåede tekst vil køre i ring på grund af henvisningen til artikel 17, som i sig selv 
henviser til en gennemførelsesretsakt, der skal fastsætte kravene i artikel 10.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 86/278/EØF
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Kommissionen har beføjelse til gennem 
en gennemførelsesretsakt at fastlægge 
formatet for medlemsstaternes afgivelse af 
oplysninger om gennemførelsen af direktiv 
86/278/EØF i overensstemmelse med 
artikel 10 i dette direktiv. Den pågældende 
gennemførelsesretsakt vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 15, stk. 
2. Kommissionens tjenestegrene 
offentliggør en EU-oversigt med kort på 
grundlag af de data, medlemsstaterne har 
fremsendt i henhold til artikel 10 og 17.".

"Kommissionen har beføjelse til gennem 
en gennemførelsesretsakt at fastlægge 
formatet for medlemsstaternes afgivelse af 
oplysninger om gennemførelsen af direktiv 
86/278/EØF i overensstemmelse med 
artikel 10 i dette direktiv. Den pågældende 
gennemførelsesretsakt vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 15, stk. 
2. Kommissionens tjenestegrene 
offentliggør en EU-oversigt med kort på 
grundlag af de data, medlemsstaterne har 
fremsendt i henhold til artikel 10 og 17 og 
forelægger hvert andet år Europa-
Parlamentet og Rådet forslag til bedre 
beskyttelse af jorden og miljøet.".

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv 2002/49/EF
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Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"2. Medlemsstaterne sikrer, at 
oplysningerne fra strategiske støjkort og 
resuméer af handlingsplaner som 
yderligere defineret i bilag VI sendes til 
Kommissionen senest seks måneder efter 
de datoer, der er omhandlet i henholdsvis 
artikel 7 og artikel 8. Med henblik herpå 
rapporterer medlemsstaterne kun 
oplysningerne elektronisk til det 
dataregister, der skal oprettes i henhold til 
forskriftsproceduren med kontrol 
omhandlet i artikel 13, stk. 3. Hvis en 
medlemsstat vil ajourføre oplysninger, 
beskriver den forskellen mellem de 
ajourførte og oprindelige oplysninger og 
grundene til ajourføringen, når den giver 
adgang til de ajourførte oplysninger i 
datalageret.".

"2. Medlemsstaterne sikrer, at 
oplysningerne fra strategiske støjkort og 
resuméer af handlingsplaner som 
yderligere defineret i bilag VI sendes til 
Kommissionen senest seks måneder efter 
de datoer, der er omhandlet i henholdsvis 
artikel 7 og artikel 8. Med henblik herpå 
rapporterer medlemsstaterne kun 
oplysningerne elektronisk til et 
obligatorisk dataregister. Hvis en 
medlemsstat vil ajourføre oplysninger, 
beskriver den forskellen mellem de 
ajourførte og oprindelige oplysninger og 
grundene til ajourføringen, når den giver 
adgang til de ajourførte oplysninger i 
datalageret.".

Begrundelse

Tilpasning af basisretsakten til proceduren med delegerede retsakter.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)
Direktiv 2002/49/EF
Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. I artikel 10 indsættes følgende 
stykke efter stk. 2:
"2a. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
12a med henblik på at supplere dette 
direktiv om oprettelse af det i stk. 2 
omhandlede obligatoriske dataregister og 
de nærmere regler for den digitale 
mekanisme for udveksling af oplysninger 
fra de strategiske støjkort og resuméer af 
handlingsplaner.".
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Begrundelse

Tilpasning af basisretsakten til proceduren med delegerede retsakter. Dette nye stykke ændrer 
artikel 10, stk. 2, afsnit 5, og omdanner det til et afsnit i stk. 2.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4 b (nyt)
Direktiv 2002/49/EF
Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Følgende artikel tilføjes: 
"Artikel 12a
Udøvelse af delegerede beføjelser
1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de i 
denne artikel fastlagte betingelser. 
2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 10, stk. 2a, tillægges 
Kommissionen for en periode på fem år 
fra den ... [datoen for denne forordnings 
ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder 
senest ni måneder inden udløbet af 
femårsperioden en rapport vedrørende 
delegationen af beføjelser. Delegationen 
af beføjelser forlænges stiltiende for 
perioder af samme varighed, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet 
modsætter sig en sådan forlængelse senest 
tre måneder inden udløbet af hver 
periode. 
3. Den i artikel 10, stk. 2a, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af de 
delegerede retsakter, der allerede er i 
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kraft. 
4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen eksperter, 
som er udpeget af hver enkelt 
medlemsstat, i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
aftale af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning. 
5. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom. 
6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 10, stk. 2a, træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en 
frist på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har underrettet 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.".

Begrundelse

Tilpasning af basisretsakten til proceduren med delegerede retsakter.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2002/49/EF
Bilag VI – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I bilag VI affattes punkt 3 således: 5. I bilag VI udgår punkt 3.
"3. Mekanismen for udveksling af 
oplysninger
"Kommissionen skal med bistand fra Det 
Europæiske Miljøagentur etablere en 
obligatorisk digital mekanisme for 
udveksling af oplysninger fra de 
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strategiske støjkort og resuméer af 
handlingsplaner, som omhandlet i 
artikel 10, stk. 2, i henhold til 
forskriftsproceduren med kontrol 
omhandlet i artikel 13, stk. 3.".

Begrundelse

Denne ændring blev omformuleret og flyttet til artikel 10, stk. 2, afsnit 2a.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 2004/35/EF
Artikel 3 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. I artikel 3, stk. 1, indsættes 
følgende litra ba):
ba) skader som følge af indførelse af 
fremmede skovarter, der er uegnede, idet 
de forringer lokale vandkilder eller er 
yderst brandfarlige

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3
Direktiv 2004/35/EF
Bilag VI – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Miljøskadens art og type, dato for 
skadens indtræden og/eller konstatering. 
Miljøskadens art klassificeres som lille, 
mellemstor, stor eller meget stor. 
Miljøskadens type klassificeres som skader 
på vand, havmiljøet, jord, 
natur/økosystemer eller skader på 
menneskers sundhed forårsaget af 
forurening.

1. Miljøskadens art og type, dato for 
skadens indtræden og/eller konstatering. 
Miljøskadens art klassificeres som lille, 
mellemstor, stor eller meget stor. 
Miljøskadens type klassificeres som skader 
på vand, havmiljøet, jord, 
natur/økosystemer eller landområder eller 
skader på menneskers eller dyrs sundhed 
forårsaget af forurening.

Ændringsforslag 15
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2007/2/EF
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Det Europæiske Miljøagentur offentliggør 
og ajourfører hvert år EU-oversigten på 
grundlag af metadata og data fremsendt af 
medlemsstaterne gennem netbaserede 
tjenester i overensstemmelse med artikel 
21. EU-oversigten skal indeholde 
indikatorer for output, resultater og 
virkninger af dette direktiv, EU-
oversigtskort og oversigtskort for 
medlemsstaterne, alt efter hvad der er 
relevant.

"Det Europæiske Miljøagentur offentliggør 
og ajourfører hvert halve år EU-oversigten 
på grundlag af metadata og data fremsendt 
af medlemsstaterne gennem netbaserede 
tjenester i overensstemmelse med artikel 
21. EU-oversigten skal indeholde 
indikatorer for output, resultater og 
virkninger af dette direktiv, EU-
oversigtskort og oversigtskort for 
medlemsstaterne, alt efter hvad der er 
relevant.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a
Direktiv 2010/63/EU
Artikel 43 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne offentliggør frem 
til den 31. december 2020 ikke-tekniske 
projektresuméer for godkendte projekter og 
eventuelle ajourføringer heraf. Fra den 1. 
januar 2021 fremsender og offentliggør 
medlemsstaterne de ikke-tekniske 
projektresuméer senest seks måneder efter 
godkendelsen og eventuelle ajourføringer 
heraf ved elektronisk overførsel til 
Kommissionen.".

3. Medlemsstaterne offentliggør frem 
til den 31. december 2021 ikke-tekniske 
projektresuméer for godkendte projekter og 
eventuelle ajourføringer heraf. Fra den 1. 
januar 2022 fremsender og offentliggør 
medlemsstaterne de ikke-tekniske 
projektresuméer senest seks måneder efter 
godkendelsen og eventuelle ajourføringer 
heraf ved elektronisk overførsel til 
Kommissionen.".

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a
Direktiv 2010/63/EU
Artikel 54 – stk. 1 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne meddeler senest den 30. 
september 2023 og herefter hvert femte år 
Kommissionen oplysninger om 
gennemførelsen af dette direktiv og navnlig 
af artikel 10, stk. 1, og artikel 26, 28, 34, 
38, 39, 43 og 46.

Medlemsstaterne meddeler senest den 30. 
september 2024 og herefter hvert femte år 
Kommissionen oplysninger om 
gennemførelsen af dette direktiv og navnlig 
af artikel 10, stk. 1, og artikel 26, 28, 34, 
38, 39, 43 og 46.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a
Direktiv 2010/63/EU
Artikel 54 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionens tjenestegrene offentliggør 
en EU-oversigt på grundlag af de data, 
medlemsstaterne har fremsendt.

Senest seks måneder efter, at 
medlemsstaterne har fremsendt de data, 
der er omhandlet i andet afsnit, 
offentliggør Kommissionens tjenestegrene 
en EU-oversigt på grundlag af de data, 
medlemsstaterne har fremsendt.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 3
Direktiv 2010/63/EU
Artikel 57

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Artikel 57 udgår. 3. Artikel 57 affattes således:
Artikel 57
Rapport fra Kommissionen

Senest den 10. november 2020 og herefter 
hvert tredje år udarbejder Kommissionen 
på grundlag af de statistiske oplysninger, 
medlemsstaterne har meddelt i henhold til 
artikel 54, stk. 2, en kortfattet rapport om 
disse oplysninger og forelægger den for 
Europa-Parlamentet og Rådet.
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Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)
Direktiv 2010/63/EU
Artikel 58 – stk. 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

3a. Artikel 58, stk. 1, affattes således:
Kommissionen tager dette direktiv op til 
revision senest den 10. november 2017 
under hensyntagen til de fremskridt, der er 
sket inden for udviklingen af alternative 
metoder, som ikke indebærer anvendelse af 
dyr, navnlig af ikke-menneskelige 
primater, og foreslår eventuelle ændringer 
hertil. 

Kommissionen tager dette direktiv op til 
revision senest den 10. november 2024 
under hensyntagen til de fremskridt, der er 
sket inden for udviklingen af alternative 
metoder, som ikke indebærer anvendelse af 
dyr, navnlig af ikkemenneskelige primater, 
og foreslår eventuelle ændringer hertil. 

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1
Forordning (EU) nr. 995/2010
Artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest den 3. december 2015 og 
herefter hvert sjette år foretager 
Kommissionen på basis af oplysningerne 
og erfaringerne med anvendelsen af denne 
forordning en evaluering af, hvordan 
forordningen fungerer samt dens 
effektivitet, herunder med hensyn til at 
forhindre, at ulovligt fældet træ og 
træprodukter fremstillet heraf bringes i 
omsætning. Den overvejer navnlig de 
administrative følger for små og 
mellemstore virksomheder, samt hvilke 
produkter der er omfattet. Kommissionen 
aflægger rapport til Europa-Parlamentet og 
Rådet om resultaterne af evalueringen, 
eventuelt ledsaget af passende forslag til 
lovgivning.".

3. Senest den 3. december 2021 og 
herefter hvert sjette år foretager 
Kommissionen på basis af oplysningerne 
og erfaringerne med anvendelsen af denne 
forordning en evaluering af, hvordan 
forordningen fungerer samt dens 
effektivitet, herunder med hensyn til at 
forhindre, at ulovligt fældet træ og 
træprodukter fremstillet heraf bringes i 
omsætning. Den overvejer navnlig de 
administrative følger for små og 
mellemstore virksomheder, samt hvilke 
produkter der er omfattet. Kommissionen 
aflægger rapport til Europa-Parlamentet og 
Rådet om resultaterne af evalueringen, 
eventuelt ledsaget af passende forslag til 
lovgivning.".
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Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 338/97
Artikel 15 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Medlemsstaternes styrelsesråd 
meddeler ét år før det første møde i 
konferencen mellem konventionens parter 
Kommissionen alle oplysninger om den 
relevante foregående periode, der er 
nødvendige til at udarbejde de rapporter, 
der omhandles i konventionens artikel 
VIII, stk. 7, litra b), og tilsvarende 
oplysninger om de bestemmelser i denne 
forordning, der falder uden for 
konventionens anvendelsesområde. Hvilke 
oplysninger der skal meddeles, og hvilket 
format de skal meddeles i, fastlægges af 
Kommissionen efter forskriftsproceduren i 
artikel 18, stk. 2.

c) Medlemsstaternes styrelsesråd 
meddeler ét år før det første møde i 
konferencen mellem konventionens parter 
Kommissionen alle oplysninger om den 
relevante foregående periode, der er 
nødvendige til at udarbejde de rapporter, 
der omhandles i konventionens artikel 
VIII, stk. 7, litra b), og tilsvarende 
oplysninger om de bestemmelser i denne 
forordning, der falder uden for 
konventionens anvendelsesområde. 
Kommissionen fastlægger, hvilket format 
oplysningerne skal meddeles i, efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 18, stk. 
2.

Begrundelse

Kommissionen bør ikke fastlægge, hvilke oplysninger der skal meddeles, og 
forskriftsproceduren bør ændres til en gennemførelsesretsakt (undersøgelsesproceduren).
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27.9.2018

UDTALELSE FRA RETSUDVALGET

til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af 
rapporteringsforpligtelserne på det miljøpolitiske område og om 
ændring af direktiv 86/278/EØF, 2002/49/EF, 2004/35/EF, 2007/2/EF, 2009/147/EF og 
2010/63/EU, forordning (EF) nr. 166/2006 og (EU) nr. 995/2010 og Rådets forordning (EF) 
nr. 338/97 og (EF) nr. 2173/2005
(COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD))

Ordfører for udtalelse: Heidi Hautala

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er 
korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Formålet med denne forordning er 
at modernisere informationsstyringen og 
sikre en mere sammenhængende tilgang 
til de retsakter, der falder inden for dens 
anvendelsesområde, ved – afhængigt af 
omstændighederne – at forenkle 
rapporteringen med henblik på at 
mindske den administrative byrde, 
forbedre databasen med henblik på 
fremtidige evalueringer eller øge 
gennemsigtigheden til gavn for 
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offentligheden.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Data, som rapporteres af 
medlemsstaterne, er afgørende for 
Kommissionens overvågning, gennemgang 
og vurdering af lovgivningens opfyldelse 
af dens målsætninger med henblik på at få 
et grundlag for en eventuel fremtidig 
evaluering af lovgivningen, i henhold til 
artikel 22 i den interinstitutionelle aftale 
mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den 
Europæiske Union og Europa-
Kommissionen om bedre lovgivning af 13. 
april 2016 49. Det er hensigtsmæssigt at 
tilføje bestemmelser i flere retsakter på 
miljøområdet om fremtidig evaluering på 
grundlag af de data, der er indsamlet under 
gennemførelsen, og muligvis suppleret af 
andre videnskabelige, analytiske data. I den 
forbindelse er der brug for relevante data, 
der vil give mulighed for bedre vurdering 
af effektiviteten, virkningen, relevansen, 
sammenhængen og EU-merværdien af EU-
lovgivning, hvorfor det er nødvendigt at 
sikre passende rapporteringsmekanismer, 
som også kan fungere som indikatorer til 
dette formål.

(3) Medlemsstaternes omfattende og 
rettidige rapportering af relevante data er 
afgørende for Kommissionens 
overvågning, gennemgang og vurdering af 
lovgivningens opfyldelse af dens 
målsætninger med henblik på at få et 
grundlag for en eventuel fremtidig 
evaluering af lovgivningen, i henhold til 
artikel 22 i den interinstitutionelle aftale 
mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den 
Europæiske Union og Europa-
Kommissionen om bedre lovgivning af 13. 
april 2016 49. Det er hensigtsmæssigt at 
tilføje bestemmelser i flere retsakter på 
miljøområdet om fremtidig evaluering på 
grundlag af de data, der er indsamlet under 
gennemførelsen, og muligvis suppleret af 
andre videnskabelige, analytiske data. I den 
forbindelse er der brug for relevante data, 
der vil give mulighed for bedre vurdering 
af effektiviteten, virkningen, relevansen, 
sammenhængen og EU-merværdien af EU-
lovgivning, hvorfor det er nødvendigt at 
sikre passende rapporteringsmekanismer, 
som også kan fungere som indikatorer til 
dette formål.

_________________ _________________
49 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1. 49 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Baseret på Kommissionens rapport (7) Baseret på Kommissionens rapport 
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til Rådet og Europa-Parlamentet om 
gennemførelse af direktiv 2007/2/EF og 
REFIT-evalueringen52 er det 
hensigtsmæssigt for at forenkle 
gennemførelsen af dette direktiv og 
reducere den administrative byrde ved 
medlemsstaternes overvågning ikke 
længere at have et krav om, at 
medlemsstaterne skal sende rapporter til 
Kommissionen hvert tredje år, og at 
Kommissionen skal forelægge en 
sammenfattende rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet, fordi 
kvalitetskontrollen om rapportering 
bekræftede, at disse rapporter kun blev 
brugt i et begrænset omfang. 53

til Rådet og Europa-Parlamentet om 
gennemførelse af direktiv 2007/2/EF og 
REFIT-evalueringen52 er det 
hensigtsmæssigt for at forenkle 
gennemførelsen af dette direktiv og 
reducere den administrative byrde ved 
medlemsstaternes overvågning ikke 
længere at have et krav om, at 
medlemsstaterne skal sende rapporter til 
Kommissionen hvert tredje år, og at 
Kommissionen skal forelægge en 
sammenfattende rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet, fordi 
kvalitetskontrollen om rapportering 
bekræftede, at disse rapporter kun blev 
brugt i et begrænset omfang. 53

Kommissionen bør ikke desto mindre 
fortsat med jævne mellemrum foretage en 
evaluering af dette direktiv og gøre den 
tilgængelig for offentligheden.

_________________ _________________
52 COM(2016)0478 og SWD(2016)0273. 52 COM(2016)0478 og SWD(2016)0273.
53 COM(2017)0312. 53 COM(2017)0312.

Begrundelse

I henhold til den nuværende tekst i direktiv 2007/2/EF skal Kommissionen forelægge en 
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet. Derfor er der som minimum behov for en 
regelmæssig evaluering, der er offentligt tilgængelig.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 86/278/EØF
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De registre, der er omhandlet i stk. 1, stilles 
til rådighed for offentligheden for hvert 
kalenderår senest tre måneder efter 
udgangen af det relevante kalenderår, i et 
sammenfattende format som angivet i 
bilaget til Kommissionens beslutning 
94/741/EF** eller et andet format, der er 

De registre, der er omhandlet i stk. 1, skal 
stilles til rådighed og være let tilgængelige 
for offentligheden for hvert kalenderår 
senest tre måneder efter udgangen af det 
relevante kalenderår, i et sammenfattende 
format som angivet i bilaget til 
Kommissionens beslutning 94/741/EF** 
eller et andet format, der er angivet i artikel 
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angivet i artikel 17. 17.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 86/278/EØF
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De kompetente myndigheder underrettes 
på begæring om behandlingsmetoderne og 
analyseresultaterne.

3. De kompetente myndigheder underrettes 
om behandlingsmetoderne og 
analyseresultaterne.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 86/278/EØF
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen har beføjelse til gennem en 
gennemførelsesretsakt at fastlægge 
formatet for medlemsstaternes afgivelse af 
oplysninger om gennemførelsen af direktiv 
86/278/EØF i overensstemmelse med 
artikel 10 i dette direktiv. Den pågældende 
gennemførelsesretsakt vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 15, stk. 
2. Kommissionens tjenestegrene 
offentliggør en EU-oversigt med kort på 
grundlag af de data, medlemsstaterne har 
fremsendt i henhold til artikel 10 og 17.

Kommissionen har beføjelse til gennem en 
gennemførelsesretsakt at fastlægge 
formatet for medlemsstaternes rettidige 
afgivelse af oplysninger om 
gennemførelsen af direktiv 86/278/EØF i 
overensstemmelse med artikel 10 i dette 
direktiv. Den pågældende 
gennemførelsesretsakt vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 15, stk. 
2. Kommissionens tjenestegrene 
offentliggør en EU-oversigt med kort på 
grundlag af de data, medlemsstaterne har 
fremsendt i henhold til artikel 10 og 17.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 86/278/EØF
Artikel 17 – stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen foretager senest den 1. 
januar 2021 og derefter mindst hvert 
tredje år en evaluering af dette direktiv og 
dets gennemførelse. Kommissionen 
aflægger rapport til Europa-Parlamentet 
og Rådet om resultaterne af evalueringen, 
eventuelt ledsaget af passende forslag til 
lovgivning.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3
Direktiv 2002/49/EF
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at de strategiske 
støjkort, som de har udarbejdet og, hvor det 
er relevant, godkendt, samt de opstillede 
handlingsplaner stilles til rådighed for og 
udbredes til offentligheden i 
overensstemmelse med den relevante EU-
lovgivning, navnlig Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2003/4/EF* og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2007/2/EF** og i henhold til bilag IV og V 
til direktiv 2002/49/EF, herunder ved 
anvendelse af den informationsteknologi, 
der er til rådighed.

Medlemsstaterne sikrer, at de strategiske 
støjkort, som de har udarbejdet og, hvor det 
er relevant, godkendt, samt de opstillede 
handlingsplaner uden ophold stilles til 
rådighed for og udbredes til offentligheden 
i overensstemmelse med den relevante EU-
lovgivning, navnlig Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2003/4/EF* og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2007/2/EF** og i henhold til bilag IV og V 
til direktiv 2002/49/EF, herunder ved 
anvendelse af den informationsteknologi, 
der er til rådighed.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv 2002/49/EF
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
oplysningerne fra strategiske støjkort og 
resuméer af handlingsplaner som 

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
oplysningerne fra strategiske støjkort og 
resuméer af handlingsplaner som 
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yderligere defineret i bilag VI sendes til 
Kommissionen senest seks måneder efter 
de datoer, der er omhandlet i henholdsvis 
artikel 7 og artikel 8. Med henblik herpå 
rapporterer medlemsstaterne kun 
oplysningerne elektronisk til det 
dataregister, der skal oprettes i henhold til 
forskriftsproceduren med kontrol 
omhandlet i artikel 13, stk. 3. Hvis en 
medlemsstat vil ajourføre oplysninger, 
beskriver den forskellen mellem de 
ajourførte og oprindelige oplysninger og 
grundene til ajourføringen, når den giver 
adgang til de ajourførte oplysninger i 
datalageret.

yderligere defineret i bilag VI sendes til 
Kommissionen senest seks måneder efter 
de datoer, der er omhandlet i henholdsvis 
artikel 7 og artikel 8. Med henblik herpå 
rapporterer medlemsstaterne kun 
oplysningerne elektronisk til datalageret. 
Hvis en medlemsstat vil ajourføre 
oplysninger, beskriver den forskellen 
mellem de ajourførte og oprindelige 
oplysninger og grundene til ajourføringen, 
når den giver adgang til de ajourførte 
oplysninger i datalageret. Kommissionen 
vedtager delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 10a med 
henblik på at supplere dette direktiv om 
oprettelse af datalageret.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)
Direktiv 2002/49/EF
Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4 a. Følgende artikel tilføjes:
Artikel 10a
Udøvelse af de delegerede beføjelser
1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de i 
denne artikel fastlagte betingelser.
2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 10, stk. 2, tillægges 
Kommissionen for en periode på fem år 
fra ... [EUT: datoen for ikrafttrædelsen af 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/... *+]. 
Kommissionen udarbejder en rapport 
vedrørende delegationen af beføjelser, 
senest ni måneder inden udløbet af 
femårsperioden. Delegationen af 
beføjelser forlænges stiltiende for 
perioder af samme varighed, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet 
modsætter sig en sådan forlængelse senest 
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tre måneder inden udløbet af hver 
periode.
3. Den i artikel 10, stk. 2, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.
4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen eksperter, 
som er udpeget af hver enkelt 
medlemsstat, i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
aftale af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning.
5. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 10, stk. 2, træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en 
frist på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har underrettet 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.
______________
* Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/... af ... om 
[tilpasning af rapporteringsforpligtelserne 
på det miljøpolitiske område...] (EUT L..., 
s. ...).
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+ EUT: Indsæt venligst nummeret på 
forordningen, der er indeholdt i dokument 
2018/0205(COD), i teksten og indsæt 
nummeret, titlen, datoen og EUT-
referencen på denne forordning i 
fodnoten.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2002/49/EF
Bilag VI – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen skal med bistand fra Det 
Europæiske Miljøagentur etablere en 
obligatorisk digital mekanisme for 
udveksling af oplysninger fra de strategiske 
støjkort og resuméer af handlingsplaner, 
som omhandlet i artikel 10, stk. 2, i 
henhold til forskriftsproceduren med 
kontrol omhandlet i artikel 13, stk. 3.

Kommissionen vedtager med bistand fra 
Det Europæiske Miljøagentur delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
10a med henblik på at supplere dette 
direktiv vedrørende udvikling af en 
obligatorisk digital mekanisme for 
udveksling af oplysninger fra de strategiske 
støjkort og resuméer af handlingsplaner 
som omhandlet i artikel 10, stk. 2. 

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 2004/35/EF
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Artikel 14, stk. 2, udgår. 1. I artikel 14, stk. 2, foretages 
følgende ændringer:
Kommissionen forelægger inden den 1. 
januar 2021 en rapport om direktivets 
effektivitet med hensyn til faktisk 
afhjælpning af miljøskader, om 
tilgængeligheden af og betingelserne for 
forsikring samt andre former for finansiel 
sikkerhedsstillelse til en rimelig pris i 
forbindelse med de aktiviteter, der er 
omfattet af bilag III. I rapporten 
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behandles også følgende aspekter i 
forbindelse med finansiel 
sikkerhedsstillelse: en gradvis 
fremgangsmåde, et loft for den finansielle 
sikkerhedsstillelse og undtagelse af 
lavrisikoaktiviteter. I lyset af denne 
rapport og en udvidet konsekvensanalyse, 
herunder en cost-benefit-analyse, 
fremsætter Kommissionen eventuelt 
forslag med henblik på et system med 
harmoniseret obligatorisk finansiel 
sikkerhedsstillelse.

Begrundelse

Nye forpligtelser i forbindelse med evaluering og afhjælpning af miljøskader og finansiel 
sikkerhed bør ajourføres.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2004/35/EF
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at offentligheden 
har adgang til tilstrækkelige og ajourførte 
oplysninger, som minimum om 
overhængende fare for skade, i et åbent 
dataformat online i overensstemmelse med 
bilag VI til dette direktiv og med artikel 7, 
stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2003/4/EF*. De oplysninger, der 
er anført i bilag VI til dette direktiv, skal 
som minimum angives for hver hændelse.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
offentligheden og Kommissionen har 
direkte adgang til tilstrækkelige og 
ajourførte oplysninger, bl.a. om 
overhængende fare for skade, i et åbent 
dataformat online i overensstemmelse med 
bilag VI til dette direktiv og med artikel 7, 
stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2003/4/EF*. De oplysninger, der 
er anført i bilag VI til dette direktiv, skal 
som minimum angives for hver hændelse.

Begrundelse

Dette er for at sikre, at Kommissionen har adgang til oplysningerne for at kunne opfylde sin 
forpligtelse i henhold til artikel 18, stk. 3.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
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Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2004/35/EF
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionens tjenestegrene 
offentliggør en EU-oversigt med kort på 
grundlag af de data, medlemsstaterne har 
fremsendt i henhold til stk. 1.

3. Kommissionens tjenestegrene 
offentliggør en EU-oversigt med kort på 
grundlag af de data, medlemsstaterne har 
fremsendt i henhold til stk. 1, og 
ajourfører den regelmæssigt og som 
minimum en gang om året.

Begrundelse

Der er behov for en udtrykkelig henvisning til forpligtelsen til regelmæssigt at ajourføre 
oversigten.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2004/35/EF
Artikel 18 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen skal med 
regelmæssige mellemrum foretage en 
evaluering af dette direktiv. Evalueringen 
skal bl.a. baseres på følgende elementer:

4. Kommissionen foretager senest 
den 1. januar 2021 og derefter mindst 
hvert tredje år en evaluering af dette 
direktiv. Evalueringen skal gøres offentligt 
tilgængelig og bl.a. baseres på følgende 
elementer:

Begrundelse

Der er behov for en udtrykkelig henvisning til offentliggørelsen af evalueringen.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2004/35/EF
Artikel 18 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) erfaringerne med gennemførelsen a) erfaringerne med gennemførelsen 
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af direktivet af direktivet og vurderingen af 
udviklingen i medlemsstaterne med 
hensyn til faktisk afhjælpning af 
miljøskader, navnlig i forbindelse med 
miljøskader forårsaget af genetisk 
modificerede organismer (GMO'er), 
anvendelsen af dette direktiv på beskyttede 
arter og naturtyper, en operatørs ret til at 
begrænse sit ansvar i overensstemmelse 
med de internationale konventioner, der 
er omhandlet i artikel 4, stk. 3, og 
udelukkelse fra direktivets 
anvendelsesområde af forurening, der er 
omfattet af de internationale aftaler, der 
er opført i bilag IV og V
(Den del af dette ændringsforslag, der 
lyder "og vurderingen af udviklingen i 
medlemsstaterne", gælder for hele teksten. 
Hvis det vedtages, skal ændringerne 
foretages alle relevante steder).

Begrundelse

Direktivet kræver i sin nuværende form, at medlemsstaterne rapporterer om enhver specifik 
udvikling eller ændringer, som kan påvirke anvendelsesområdet for de pågældende 
forordninger. Kommissionens forslag gør det ikke længere muligt at foretage en sådan 
vurdering. Ikke desto mindre bør den indføjes – som minimum som hovedregel – med henblik 
på at sikre omfattende og sammenhængende rapportering.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2004/35/EF
Artikel 18 – stk. 4 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) en analyse af udviklingen og 
ændringer i de relevante internationale 
fora og gennemførelsen heraf i 
medlemsstaterne.
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Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2004/35/EF
Artikel 18 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen aflægger rapport til 
Europa-Parlamentet og Rådet om 
resultaterne af den i stk. 4 omhandlede 
evaluering, eventuelt ledsaget af passende 
forslag til lovgivning.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3
Direktiv 2004/35/EF
Bilag VI – nr. 7 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) relevante retslige procedurer

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2007/2/EF
Artikel 23 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen skal med regelmæssige 
mellemrum foretage en evaluering af dette 
direktiv. Evalueringen skal bl.a. baseres på 
følgende elementer:

Kommissionen foretager senest den 1. 
januar 2021 og derefter mindst hvert 
tredje år en evaluering af dette direktiv og 
gør den offentligt tilgængelig. 
Evalueringen skal bl.a. baseres på følgende 
elementer:

Begrundelse

I henhold til den nuværende tekst i artikel 23 i direktiv 2007/2/EF skal Kommissionen 
forelægge en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet. Der er følgelig behov for en 
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udtrykkelig henvisning til offentliggørelsen af evalueringen.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2007/2/EF
Artikel 23 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen aflægger rapport til 
Europa-Parlamentet og Rådet om 
resultaterne af den i stk. 2 omhandlede 
evaluering, eventuelt ledsaget af passende 
forslag til lovgivning.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 2009/147/EF
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne tilsender hvert 
sjette år Kommissionen en rapport om 
gennemførelsen af de foranstaltninger, der 
er truffet i henhold til dette direktiv, og de 
vigtigste virkninger af disse 
foranstaltninger, på samme tid som den 
rapport, der udarbejdes i henhold til artikel 
17 i Rådets Direktiv 92/43/EØF*. 
Rapporten skal navnlig indeholde 
oplysninger om status og tendenser for 
vilde fuglearter, der er beskyttet i henhold 
til dette direktiv, de trusler og det pres, de 
er udsat for, de trufne 
bevarelsesforanstaltninger og bidraget fra 
netværket af særligt beskyttede områder til 
opfyldelsen af målene i dette direktivs 
artikel 2.

1. Medlemsstaterne tilsender hvert 
sjette år Kommissionen en rapport om 
gennemførelsen af de foranstaltninger, der 
er truffet i henhold til dette direktiv, og de 
vigtigste virkninger af disse 
foranstaltninger, på samme tid som den 
rapport, der udarbejdes i henhold til artikel 
17 i Rådets Direktiv 92/43/EØF*. Den 
pågældende rapport gøres offentligt 
tilgængelig og skal navnlig indeholde 
oplysninger om status og tendenser for 
vilde fuglearter, der er beskyttet i henhold 
til dette direktiv, de trusler og det pres, de 
er udsat for, de trufne 
bevarelsesforanstaltninger og bidraget fra 
netværket af særligt beskyttede områder til 
opfyldelsen af målene i dette direktivs 
artikel 2.

Ændringsforslag 23
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 2009/147/EF
Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Som stk. 1a indsættes følgende:
Rapportering af relevante terrestriske og 
marine aspekter omfattet af dette direktiv 
skal ske på samme tid.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2009/147/EF
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen udarbejder hvert 
sjette år en sammenfattende rapport på 
grundlag af de i stk. 1 omhandlede 
oplysninger bistået af Det Europæiske 
Miljøagentur.

2. Kommissionen udarbejder og 
offentliggør hvert sjette år en 
sammenfattende rapport på grundlag af de i 
stk. 1 omhandlede oplysninger bistået af 
Det Europæiske Miljøagentur.

(Dette ændringsforslag gælder for hele 
teksten. Hvis det vedtages, skal 
ændringerne foretages alle relevante 
steder).

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a
Direktiv 2010/63/EF
Artikel 54 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne meddeler senest den 30. 
september 2023 og herefter hvert femte år 
Kommissionen oplysninger om 
gennemførelsen af dette direktiv og navnlig 
af artikel 10, stk. 1, og artikel 26, 28, 34, 
38, 39, 43 og 46.

Medlemsstaterne meddeler senest den 30. 
september 2023 og herefter hvert femte år 
uden ophold Kommissionen oplysninger 
om gennemførelsen af dette direktiv og 
navnlig af artikel 10, stk. 1, og artikel 26, 
28, 34, 38, 39, 43 og 46.
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Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a
Direktiv 2010/63/EF
Artikel 54 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fremsender og 
offentliggør disse data ved elektronisk 
dataoverførsel i et format, som 
Kommissionen har fastlagt i henhold til 
stk. 4.

Medlemsstaterne fremsender og 
offentliggør uden ophold disse data ved 
elektronisk dataoverførsel i et format, som 
Kommissionen har fastlagt i henhold til 
stk. 4.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a
Direktiv 2010/63/EU
Artikel 54 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionens tjenestegrene offentliggør 
en EU-oversigt på grundlag af de data, 
medlemsstaterne har fremsendt.

Senest seks måneder efter, at 
medlemsstaterne har fremsendt de data, 
der er omhandlet i andet afsnit, 
offentliggør Kommissionens tjenestegrene 
en EU-oversigt på grundlag af disse data.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a
Direktiv 2010/63/EU
Artikel 54 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. Kommissionen foretager senest 
den 1. januar 2021 og derefter mindst 
hvert tredje år en evaluering af dette 
direktiv og dets gennemførelse, navnlig på 
grundlag af de oplysninger, der er 
modtaget fra medlemsstaterne i henhold 
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til artikel 54, stk. 1, og under hensyntagen 
til de fremskridt, der er sket inden for 
udviklingen af alternative metoder, som 
ikke indebærer anvendelse af dyr. 
Kommissionen aflægger rapport til 
Europa-Parlamentet og Rådet om 
resultaterne af evalueringen, eventuelt 
ledsaget af passende forslag til lovgivning.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a
Direktiv 2010/63/EF
Artikel 54 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne indsamler og offentliggør 
hvert år statistiske oplysninger om 
anvendelsen af dyr til forsøg, herunder 
oplysninger om forsøgenes konkrete 
belastningsgrad og oprindelsen og arten af 
de ikke-menneskelige primater, der er 
anvendt til forsøg.

Medlemsstaterne indsamler og offentliggør 
hvert år uden ophold statistiske 
oplysninger om anvendelsen af dyr til 
forsøg, herunder oplysninger om 
forsøgenes konkrete belastningsgrad og 
oprindelsen og arten af de ikke-
menneskelige primater, der er anvendt til 
forsøg.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a
Direktiv 2010/63/EF
Artikel 54 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fremsender disse 
statistiske oplysninger til Kommissionen 
senest den 30. september i det 
efterfølgende år ved elektronisk overførsel 
i et ikke-sammenfattet format, som 
Kommissionen har fastlagt i henhold til 
stk. 4.

Medlemsstaterne fremsender disse 
statistiske oplysninger til Kommissionen 
senest den 30. september i det 
efterfølgende år ved elektronisk overførsel 
i et sammenfattet og ikke-sammenfattet 
format, som Kommissionen har fastlagt i 
henhold til stk. 4.
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Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b
Direktiv 2010/63/EU
Artikel 54 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen fastlægger et fælles 
format og indholdet for meddelelse af de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 og 3, 
efter forskriftsproceduren i artikel 56, stk. 
3.

4. Kommissionen fastlægger et fælles 
format og indholdet for meddelelse af de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 og 3, 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 56, 
stk. 3.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)
Direktiv 2010/63/EU
Artikel 56 – stk. 3

Gældende ordlyd Ændringsforslag

2 a. Artikel 56, stk. 3, affattes således:
3. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 
1999/468/EF, jf. dennes artikel 8. 

3. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 
182/2011. 

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 166/2006
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Driftslederen for hver virksomhed, hvor 
der foregår en eller flere af de i bilag I 
anførte aktiviteter i et omfang, hvor 
virksomheden overskrider 
tærskelkapaciteten i bilaget, fremsender 
ved elektronisk overførsel oplysninger til 
den kompetente myndighed, der sætter 
denne i stand til at identificere 
virksomheden, i det format, der er 

Driftslederen for hver virksomhed, hvor 
der foregår en eller flere af de i bilag I 
anførte aktiviteter i et omfang, hvor 
virksomheden overskrider 
tærskelkapaciteten i bilaget, fremsender 
uden ophold ved elektronisk overførsel 
oplysninger til den kompetente myndighed, 
der sætter denne i stand til at identificere 
virksomheden, i det format, der er 
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omhandlet i artikel 7, stk. 2, medmindre de 
pågældende oplysninger allerede er til 
rådighed for den kompetente myndighed.

omhandlet i artikel 7, stk. 2, medmindre de 
pågældende oplysninger allerede er til 
rådighed for den kompetente myndighed.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 166/2006
Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Artikel 11 affattes således: udgår
"Artikel 11
Fortrolighed
Når en medlemsstat betragter oplysninger 
som fortrolige i overensstemmelse med 
artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2003/4/EF*, anføres det i den i 
artikel 7, stk. 2, i denne forordning 
omhandlede rapport for det pågældende 
rapporteringsår, særskilt for hver 
virksomhed, hvilken type oplysninger der 
er tilbageholdt, og hvorfor. Grunden 
hertil skal offentliggøres.
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/4/EF af 28. januar 2003 om 
offentlig adgang til miljøoplysninger 
(EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26).".

Begrundelse

E-PRTR-forordningen er et vigtigt instrument i EU's miljøregelværk på grund af de 
oplysninger, som den gør offentligt tilgængelige vedrørende store industriers resultater. 
Derfor er den nuværende ordlyd og anvendelse af artikel 11 i den nuværende forordning i 
overensstemmelse med dens formål, og der er ikke behov for at ændre den vedrørende 
rapporteringen af fortrolige data og sletningen af artikel 16 og 17.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1
Forordning (EU) nr. 995/2010
Artikel 20 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne giver senest den 
30. april hvert år offentligheden og 
Kommissionen adgang til oplysninger om 
denne forordnings anvendelse i det 
foregående kalenderår. Kommissionen 
fastlægger i gennemførelsesretsakter 
formatet og proceduren for 
medlemsstaternes tilvejebringelse af 
sådanne oplysninger. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 18, stk. 
2.

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1
Forordning (EU) nr. 995/2010
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. På grundlag af de oplysninger, der 
er omhandlet i stk. 1, offentliggør 
Kommissionen hvert år en EU-oversigt 
over de data, som medlemsstaterne har 
fremsendt. Kommissionens tjenestegrene 
tager ved udarbejdelsen af oversigten 
hensyn til de fremskridt, der er gjort med 
indgåelsen og anvendelsen af frivillige 
FLEGT-partnerskabsaftaler i henhold til 
forordning (EF) nr. 2173/2005, og til de 
bidrag, disse har ydet til at minimere 
tilstedeværelsen af ulovligt fældet træ og 
træprodukter fremstillet heraf på det indre 
marked.

2. På grundlag af de oplysninger, der 
er omhandlet i stk. 1, offentliggør 
Kommissionen uden ophold hvert år en 
EU-oversigt over de data, som 
medlemsstaterne har fremsendt. 
Kommissionens tjenestegrene tager ved 
udarbejdelsen af oversigten hensyn til de 
fremskridt, der er gjort med indgåelsen og 
anvendelsen af frivillige FLEGT-
partnerskabsaftaler i henhold til forordning 
(EF) nr. 2173/2005, og til de bidrag, disse 
har ydet til at minimere tilstedeværelsen af 
ulovligt fældet træ og træprodukter 
fremstillet heraf på det indre marked.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1
Forordning (EU) nr. 995/2010
Artikel 20 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest den 3. december 2015 og 
herefter hvert sjette år foretager 
Kommissionen på basis af oplysningerne 
og erfaringerne med anvendelsen af denne 
forordning en evaluering af, hvordan 
forordningen fungerer samt dens 
effektivitet, herunder med hensyn til at 
forhindre, at ulovligt fældet træ og 
træprodukter fremstillet heraf bringes i 
omsætning. Den overvejer navnlig de 
administrative følger for små og 
mellemstore virksomheder, samt hvilke 
produkter der er omfattet. Kommissionen 
aflægger rapport til Europa-Parlamentet og 
Rådet om resultaterne af evalueringen, 
eventuelt ledsaget af passende forslag til 
lovgivning.

3. Senest den 3. december 2015 og 
herefter hvert tredje år foretager 
Kommissionen på basis af oplysningerne 
og erfaringerne med anvendelsen af denne 
forordning en evaluering af, hvordan 
forordningen fungerer samt dens 
effektivitet, herunder med hensyn til at 
forhindre, at ulovligt fældet træ og 
træprodukter fremstillet heraf bringes i 
omsætning. Den overvejer navnlig de 
administrative følger for små og 
mellemstore virksomheder, samt hvilke 
produkter der er omfattet. Kommissionen 
aflægger rapport til Europa-Parlamentet og 
Rådet om resultaterne af evalueringen, 
eventuelt ledsaget af passende forslag til 
lovgivning.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 2173/2005
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne giver senest den 
30. april hvert år offentligheden og 
Kommissionen adgang til oplysninger om 
denne forordnings anvendelse i det 
foregående kalenderår.

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 2173/2005
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest i december 2021 og herefter hvert 
sjette år foretager Kommissionen på basis 
af oplysningerne og erfaringerne med 

Senest i december 2021 og herefter hvert 
tredje år foretager Kommissionen på basis 
af oplysningerne og erfaringerne med 
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anvendelsen af denne forordning en 
evaluering af, hvordan forordningen 
fungerer samt dens effektivitet. I denne 
forbindelse tager den hensyn til 
fremskridtene med gennemførelsen af de 
frivillige partnerskabsaftaler. 
Kommissionen aflægger rapport til 
Europa-Parlamentet og Rådet om 
resultaterne af evalueringen, eventuelt 
ledsaget af forslag til forbedring af 
FLEGT-licensordningen.

anvendelsen af denne forordning en 
evaluering af, hvordan forordningen 
fungerer samt dens effektivitet. I denne 
forbindelse tager den hensyn til 
fremskridtene med gennemførelsen af de 
frivillige partnerskabsaftaler. 
Kommissionen aflægger rapport til 
Europa-Parlamentet og Rådet om 
resultaterne af evalueringen, eventuelt 
ledsaget af forslag til forbedring af 
FLEGT-licensordningen.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 338/97
Artikel 15 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Medlemsstaternes styrelsesråd 
meddeler ét år før det første møde i 
konferencen mellem konventionens parter 
Kommissionen alle oplysninger om den 
relevante foregående periode, der er 
nødvendige til at udarbejde de rapporter, 
der omhandles i konventionens artikel 
VIII, stk. 7, litra b), og tilsvarende 
oplysninger om de bestemmelser i denne 
forordning, der falder uden for 
konventionens anvendelsesområde. Hvilke 
oplysninger der skal meddeles, og hvilket 
format de skal meddeles i, fastlægges af 
Kommissionen efter forskriftsproceduren i 
artikel 18, stk. 2.

c) Medlemsstaternes styrelsesråd 
meddeler ét år før det første møde i 
konferencen mellem konventionens parter 
Kommissionen alle oplysninger om den 
relevante foregående periode, der er 
nødvendige til at udarbejde de rapporter, 
der omhandles i konventionens artikel 
VIII, stk. 7, litra b), og tilsvarende 
oplysninger om de bestemmelser i denne 
forordning, der falder uden for 
konventionens anvendelsesområde. Hvilke 
oplysninger der skal meddeles, og hvilket 
format de skal meddeles i, fastlægges af 
Kommissionen efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 18, stk. 
2.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 338/97
Artikel 18 – stk. 2
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Gældende ordlyd Ændringsforslag

1 a. Artikel 18, stk. 2, affattes således:
2. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 
1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

2. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 
182/2011.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 
99/468/EF fastsættes til tre måneder. For 
så vidt angår udvalgets opgaver i henhold 
til artikel 19, stk. 1 og 2, vedtager 
Kommissionen de foreslåede 
foranstaltninger, såfremt Rådet ikke har 
vedtaget foranstaltninger inden udløbet af 
en frist på tre måneder regnet fra 
forslagets forelæggelse for Rådet.
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