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Carl Schlyter 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0132/2013 

Carl Schlyter 

Ophugning af skibe 

COM(2012)0118 – C7-0082/2012 – 2012/0055(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 14 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Godkendelse af skibsophugningsanlæg 

beliggende i en medlemsstat 

udgår 

1. Kompetente myndigheder godkender 

skibsophugningsanlæg, der er beliggende 

inden for deres territorium, som 

overholder krav, der er omhandlet i 

artikel 12, til at foretage skibsophugning. 

Godkendelsen kan gives til det 

pågældende skibsophugningsanlæg for en 

periode på højst fem år. 

 

2. Medlemsstaterne opretter og ajourfører 

en liste over skibsophugningsanlæg, de 

har godkendt i overensstemmelse med 

stk. 1. 

 

3. Den liste, der er nævnt i stk. 2, indgives 

til Kommissionen omgående og senest et 

år efter datoen for denne forordnings 

ikrafttræden. 

 

4. Hvis et skibsophugningsanlæg ikke 

længere overholder kravene i artikel 12, 

trækker medlemsstaten godkendelsen af 

det pågældende skibsophugningsanlæg 

tilbage og meddeler straks Kommissionen 

dette.  

 

5. Hvis et nyt skibsophugningsanlæg er 

godkendt i overensstemmelse med stk. 1, 

meddeler medlemsstaten straks 

Kommissionen dette.  
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Or. en 

(Hænger sammen med ændringsforslagene til artikel 15 (overskrift), artikel 15, stk. 6 og 9, og 

artikel 16, stk. 1, fra samme forfatter) 

Begrundelse 

Artikel 14 bør udgå for at sikre, at alle skibsophugningsanlæg, der er opført på den 

europæiske liste – både dem i EU og dem uden for EU – behandles på samme måde. 

Ophugningsanlæg i EU bør også ansøge Kommissionen om optagelse på den europæiske liste 

og ikke blive godkendt til listen på nationalt niveau, da medlemsstaterne kan anvende kravene 

i artikel 12 på forskellig måde. Anlæg i EU bør være underlagt samme inspektionskrav som 

anlæg uden for EU (se ændringsforslag 87), og det kræver, at artiklen udgår. 
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Carl Schlyter 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0132/2013 

Carl Schlyter 

Ophugning af skibe 

COM(2012)0118 – C7-0082/2012 – 2012/0055(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Godkendelse af skibsophugningsanlæg 

beliggende uden for EU  

Optagelse af et skibsophugningsanlæg på 

den europæiske liste 

Or. en 

(Hænger sammen med ændringsforslaget om at lade artikel 14 udgå) 

Begrundelse 

Alle virksomheder, som ønsker et skibsophugningsanlæg optaget på den europæiske liste, ikke 

kun anlæg beliggende uden for EU, bør indsende en ansøgning til Kommissionen for at sikre 

en harmoniseret tilgang dertil. 
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Carl Schlyter 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0132/2013 

Carl Schlyter 

Ophugning af skibe 

COM(2012)0118 – C7-0082/2012 – 2012/0055(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. En ophugningsvirksomhed, der er 

beliggende uden for EU, og som ønsker at 

ophugge skibe, der sejler under en 

medlemsstats flag, indgiver en ansøgning 

om optagelse af virksomhedens 

skibsophugningsanlæg på den europæiske 

liste til Kommissionen. 

1. En ophugningsvirksomhed, der ejer et 

skibsophugningsanlæg, og som ønsker at 

ophugge EU-skibe og ikke-EU-skibe i 

overensstemmelse med denne forordning, 

indgiver en ansøgning om optagelse af 

virksomhedens skibsophugningsanlæg på 

den europæiske liste til Kommissionen. 

Or. en 

(Hænger sammen med ændringsforslaget om at lade artikel 14 udgå) 

Begrundelse 

Alle virksomheder, som ønsker et skibsophugningsanlæg optaget på den europæiske liste, 

også anlæg beliggende i EU, bør indsende en ansøgning til Kommissionen for at sikre en 

harmoniseret tilgang dertil. 
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Carl Schlyter 
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Betænkning A7-0132/2013 

Carl Schlyter 

Ophugning af skibe 

COM(2012)0118 – C7-0082/2012 – 2012/0055(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Ud fra en vurdering af de oplysninger og 

den dokumentation, der er indgivet i 

overensstemmelse med stk. 2, afgør 

Kommissionen ved en 

gennemførelsesretsakt, om det pågældende 

skibsophugningsanlæg skal optages på den 

europæiske liste. Disse 

gennemførelsesretsakter vedtages i 

overensstemmelse med den i artikel 27 

omhandlede undersøgelsesprocedure. 

4. Ud fra en vurdering af de oplysninger og 

den dokumentation, der er indgivet i 

overensstemmelse med stk. 2, afgør 

Kommissionen ved en 

gennemførelsesretsakt, om det pågældende 

skibsophugningsanlæg, som er beliggende i 

en medlemsstat eller uden for Unionen, 

skal optages på den europæiske liste. Disse 

gennemførelsesretsakter vedtages i 

overensstemmelse med den i artikel 27 

omhandlede undersøgelsesprocedure. 

Or. en 

(Hænger sammen med ændringsforslaget om at lade artikel 14 udgå) 

Begrundelse 

Kommissionen bør for alle anlæg, uanset om de er beliggende i eller uden for Unionen, 

afgøre, om de kan optages på den europæiske liste eller ikke.  
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Carl Schlyter 
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Betænkning A7-0132/2013 

Carl Schlyter 

Ophugning af skibe 

COM(2012)0118 – C7-0082/2012 – 2012/0055(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Kommissionen fastlægger ved en 

gennemførelsesretsakt i overensstemmelse 

med den i artikel 27 omhandlede 

undersøgelsesprocedure en europæisk 

liste over skibsophugningsanlæg, som: 

udgår 

a) er beliggende i EU og er meddelt af 

medlemsstaterne i overensstemmelse med 

artikel 14, stk. 3 

 

b) er beliggende uden for EU, og hvis 

optagelse er vedtaget i overensstemmelse 

med artikel 15, stk. 4. 

 

Or. en 

(Hænger sammen med ændringsforslaget om at lade artikel 14 udgå) 

Begrundelse 

Proceduren for optagelse af et skibsophugningsanlæg på den europæiske liste er fastlagt i 

artikel 15, stk. 4, i Kommissionens forslag. Hvis artikel 14 indeholdende en national 

godkendelsesmekanisme udgår, og hvis artikel 15, stk. 4, udvides til også at finde anvendelse 

på anlæg i en medlemsstat (se ændringsforslagene vedrørende dette), er der ikke behov for 

nærværende bestemmelse. 

 

 


