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ИЗМЕНЕНИЯ 001-012 
внесени от Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Доклад
Франсеск Гамбус A8-0253/2017
Процедурни правила при докладването в областта на околната среда

Предложение за решение (COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD))

_____________________________________________________________

Изменение 1

Предложение за решение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Съгласно Директива 2009/31/ЕО 
и Директива 2003/87/EО от 
държавите членки се изисква да 
представят доклад относно 
прилагането на посочените 
директиви въз основата на въпросник 
или тезисен план, съставен от 
Комисията в съответствие с 
процедурата, предвидена в Директива 
91/692/ЕИО. С цел да се избегне правен 
вакуум вследствие на отмяната на 
Директива 91/692/ЕИО е необходимо 
да се замени позоваването на 
Директива 91/692/ЕИО с позоваване 
на процедурата, посочена в 
съответната директива.

заличава се

Обосновка

Заличаването е извършено поради провежданите в момента тристранни преговори 
относно СТЕ
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Изменение 2

Предложение за решение
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) В Регламент (ЕС) № 1257/2013 се 
съдържа позоваване на Директива 
91/692/ЕИО. Съответната разпоредба 
се отнася до първия период на 
докладване, който вече е изтекъл. 
Поради това съответната разпоредба 
следва да бъде заличена.

(14) Член 21, параграф 2, втора 
алинея от Регламент (ЕС) № 1257/2013 
се позовава на Директива 91/692/ЕИО, 
която ще бъде отменена. Съгласно 
тази разпоредба първият период на 
докладване трябва да започне на 
датата на прилагане на Регламент 
(ЕС) № 1257/2013. На 19 декември 2016 
г. с Решение за изпълнение (ЕС) 
2016/2323 Комисията установи 
първата версия на европейския списък 
на съоръжения за рециклиране на 
кораби („европейският списък“). В 
съответствие с член 26 от 
Регламент (ЕС) № 1257/2013 
държавите членки могат да 
разрешават рециклирането на кораби 
в съоръжения за рециклиране на 
кораби, включени в европейския 
списък преди датата на прилагане на 
посочения регламент. При тези 
обстоятелства Регламент (ЕО) № 
1013/2006 не се прилага. С цел да се 
избегне прекъсване, през което не се 
събира информация нито съгласно 
Регламент (ЕО) № 1013/2006, нито 
съгласно Регламент (ЕС) № 1257/2013, 
целесъобразно е да се въведе преходен 
период на докладване между датата 
на първото очаквано разрешение 
съгласно член 26 от Регламент (ЕС) № 
1257/2013 в дадена държава членка и 
датата на прилагане на посочения 
регламент за всяка държава членка, 
която реши да използва преходния 
период, предвиден в посочения член. За 
да се ограничи свързаната 
административна тежест за всяка 
такава държава членка, не е 
необходимо информацията, събрана 
по време на този преходен период, да 
формира основата на отделен доклад. 
Вместо това следва да е достатъчно 
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тази информация да бъде включена 
или да е част от първия редовен 
доклад, обхващащ тригодишния 
период, считано от датата на 
прилагане на Регламент (ЕС) № 
1257/2013.

Изменение 3

Предложение за решение
Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Тъй като целта на настоящото 
решение, а именно да се изменят или 
отменят правни актове на Съюза 
относно докладването в областта на 
околната среда, които вече не са 
приложими или относими, не може 
да бъде постигната в достатъчна 
степен от държавите членки, а 
поради своя характер може да бъде 
по-добре постигната на равнището 
на Съюза, Съюзът може да приеме 
мерки в съответствие с принципа на 
субсидиарност, уреден в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящото решение не 
надхвърля необходимото за постигане 
на тази цел.

Изменение 4

Предложение за решение
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1 заличава се
Изменение на Директива 2003/87/EО
В член 21, параграф 1 от Директива 
2003/87/ЕО четвъртото изречение се 
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заменя със следното:
„Докладът се изготвя въз основа на 
въпросник или тезисен план, който се 
приема от Комисията под формата 
на актове за изпълнение. Тези актове 
за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 22а, 
параграф 2.“

Обосновка

Заличаване поради провежданите в момента тристранни преговори

Изменение 5

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – точка 3
Директива 2009/31/ЕО
Член 29a – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 29, 
се предоставя на Комисията за 
неопределен срок, считано от [датата на 
влизане в сила на настоящото решение].

2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 29, 
се предоставя на Комисията за срок от 
пет години, считано от [датата на 
влизане в сила на настоящото решение]. 
Делегирането на правомощия се 
продължава мълчаливо за срокове с 
еднаква продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът възразят срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки 
срок.
Комисията изготвя доклад относно 
делегирането на правомощия не по-
късно от девет месеца преди 
изтичането на петгодишния срок. 
Докладът се предава на Европейския 
парламент и на Съвета.

Изменение 6

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – точка 1
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Директива 86/278/ЕИО
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 15а за 
приспособяването на приложенията 
към научно-техническия прогрес.

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 15а, за да 
изменя приложенията с цел 
адаптирането им към научно-
техническия прогрес.

Изменение 7

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – точка 4
Директива 86/278/ЕИО
Член 15a – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 13, 
се предоставя на Комисията за 
неопределен срок, считано от датата 
на влизане в сила на настоящата 
директива.

2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 13, 
се предоставя на Комисията за срок от 
пет години, считано от ... [датата на 
влизане в сила на настоящото 
решение]. Делегирането на 
правомощия се продължава 
мълчаливо за срокове с еднаква 
продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът възразят срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки 
срок.
Комисията изготвя доклад относно 
делегирането на правомощия не по-
късно от девет месеца преди 
изтичането на петгодишния срок. 
Докладът се предава на Европейския 
парламент и на Съвета.

Изменение 8

Предложение за решение
Член 5 – параграф 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 21, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ 1257/2013 се заменя със следното:

В член 21, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ 1257/2013 първата и втората 
алинея се заменят със следното:

Изменение 9

Предложение за решение
Член 5 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 1257/2013
Член 21 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Първият електронен доклад обхваща 
периода от датата на публикуване на 
Европейския списък до 31 декември 
2018 г.

Първият електронен доклад обхваща 
тригодишния период, който започва 
да тече от датата на прилагане на 
настоящия регламент в 
съответствие с член 32, параграф 1. 
Когато дадена държава членка 
разреши рециклирането на кораби в 
съоръжения за рециклиране на кораби, 
включени в европейския списък преди 
датата на прилагане на настоящия 
регламент в съответствие с член 26, 
първият електронен доклад на тази 
държава членка обхваща и периода от 
датата на разрешението до датата 
на прилагане на настоящия 
регламент.

Изменение 10

Предложение за решение
Член 6 – параграф 1 – точка 3 a (нова)
Директива 94/63/ЕО
Член 9 – второ изречение

Текст в сила Изменение

3a. В член 9 второто изречение се 
заменя със следното:

Комисията е приканена да допълни своя 
първи доклад, когато е уместно, с 
предложения за изменението на 
настоящата директива, включително по-

„Комисията е приканена да допълни 
своите доклади, когато е уместно, с 
предложения за изменението на 
настоящата директива, включително по-



PE616.127/ 7

BG

специално разширяването на 
приложното ѝ поле с оглед включването 
на системите за ограничаване и 
регенерация на парите в инсталации за 
товарене и разтоварване и на корабите.

специално разширяването на 
приложното ѝ поле с оглед включването 
на системите за ограничаване и 
регенерация на парите в инсталации за 
товарене и разтоварване и на корабите.“

Изменение 11

Предложение за решение
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

То се прилага от [Служба за 
публикации: ДАТА на влизане в сила 
на изменението на член 37, параграф 
142от Директива 2008/98/ЕО, 
изменението на член 943от Директива 
2000/53/ЕО, изменението на член 1544 
от Директива 1999/31/ЕО и 
изменението на член 1745от 
Директива 94/62/ЕО].

заличава се

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

Обосновка

Заличаване на позоваванията поради провежданите в момента тристранни преговори 
относно пакета за кръговата икономика и резултатите от тях

Изменение 12

Предложение за решение
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1 се прилага от [Служба за 
публикации: ДАТАТА на влизане в 
сила на изменението на член 22а от 
Директива 2003/87/EC4646].

заличава се

_________________
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46 COM(2015) 0337

Обосновка

Заличаване на позоваванията поради провежданите в момента тристранни преговори 
относно пакета за кръговата икономика и резултатите от тях


