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Forslag til afgørelse (COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD))

_____________________________________________________________

Ændringsforslag 1

Forslag til afgørelse
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) I henhold til direktiv 2009/31/EF og 
2003/87/EF skal medlemsstaterne 
femlægge en rapport om gennemførelsen 
af samme direktiver på grundlag af et 
spørgeskema eller en formular, som 
Kommissionen udformer efter 
fremgangsmåden i direktiv 91/692/EØF. 
For at undgå et retligt tomrum som følge 
af ophævelsen af direktiv 91/692/EØF er 
det nødvendigt at erstatte henvisningen til 
direktiv 91/692/EØF med en henvisning 
til fremgangsmåden i direktiv 
86/278/EØF.

udgår

Begrundelse

Udeladelse af hensyn til de igangværende trepartsforhandlinger om ETS.

Ændringsforslag 2

Forslag til afgørelse
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Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Forordning (EU) nr. 1257/2013 
indeholder en henvisning til direktiv 
91/692/EØF. Den pågældende 
bestemmelse vedrører den første 
indberetning, som allerede er afsluttet. 
Den pågældende bestemmelse bør derfor 
udgå.

(14) I artikel 21, stk. 2, i forordning (EU) 
nr. 1257/2013 henvises der til direktiv 
91/692/EØF, som er ved at blive ophævet. 
I henhold til den pågældende bestemmelse 
starter den første rapportering på 
anvendelsesdatoen for forordning (EU) 
nr. 1257/2013. Den 19. december 2016 
fastlagde Kommissionen ved 
gennemførelsesbeslutning (EU) 
2016/2323 den første version af den 
europæiske liste over 
skibsophugningsanlæg ("den europæiske 
liste"). I henhold til artikel 26 i 
forordning (EU) nr. 1257/2013 kan 
medlemsstaterne godkende ophugning af 
skibe på skibsophugningsanlæg, der er 
opført på den europæiske liste, før datoen 
for anvendelsen af denne forordning. I så 
fald finder forordning (EF) nr. 1013/2006 
ikke anvendelse. For at undgå et tidsrum, 
hvor der hverken indsamles oplysninger i 
henhold til forordning (EF) nr. 1013/2006 
eller forordning (EU) nr. 1257/2013, er 
det hensigtsmæssigt at indføre en 
overgangsrapporteringsperiode mellem 
datoen for den første forventede 
godkendelse i henhold til artikel 26 i 
forordning (EU) nr. 1257/2013 i en given 
medlemsstat og datoen for anvendelsen af 
den pågældende forordning for hver 
medlemsstat, som beslutter at anvende 
den i den pågældende artikel fastsatte 
overgangsperiode. For at begrænse den 
medfølgende administrative byrde for den 
enkelte medlemsstat er det ikke 
nødvendigt, at de oplysninger, der 
indsamles i løbet af denne 
overgangsperiode, danner grundlag for en 
særskilt rapport. Det bør i stedet være 
tilstrækkeligt, at sådanne oplysninger er 
indarbejdet i eller udgør en del af den 
første regelmæssige rapport for 
treårsperioden fra datoen for anvendelsen 
af forordning (EU) nr. 1257/2013.
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Ændringsforslag 3

Forslag til afgørelse
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Da målet for dette direktiv, nemlig 
at ændre eller ophæve EU-retsakter på 
miljørapporteringsområdet, der ikke 
længere er anvendelige eller relevante, 
ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af 
medlemsstaterne, men på grund af dets 
art, bedre kan nås på EU-plan, kan 
Unionen vedtage foranstaltninger i 
overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 
om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne afgørelse ikke videre, 
end hvad der er nødvendigt for at nå dette 
mål.

Ændringsforslag 4

Forslag til afgørelse
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1 udgår
Ændring af direktiv 2003/87/EF
I artikel 21, stk. 1, i direktiv 2003/87/EF 
affattes fjerde punktum således:
"Rapporten udarbejdes på grundlag af et 
spørgeskema eller et forlæg, som vedtages 
af Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 22a, 
stk. 2."

Begrundelse

Udeladelse af hensyn til de igangværende trepartsforhandlinger
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Ændringsforslag 5

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3
Direktiv 2009/31/EF
Artikel 29a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 29, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra [datoen for denne afgørelses 
ikrafttræden].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 29, tillægges 
Kommissionen for en femårsperiode fra 
den ... [datoen for denne afgørelses 
ikrafttræden]. 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.
Kommissionen udarbejder en rapport 
vedrørende delegationen af beføjelser 
senest ni måneder inden femårsperioden 
udløber. Rapporten forelægges for 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag 6

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 86/278/EØF
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 15a for at 
tilpasse bilagene til de tekniske og 
videnskabelige fremskridt.

Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 15a for at 
ændre bilagene med henblik på at tilpasse 
dem til de tekniske og videnskabelige 
fremskridt.

Ændringsforslag 7

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv 86/278/EØF
Artikel 15a – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 13, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra dette direktivs ikrafttræden.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 13, tillægges 
Kommissionen for en femårsperiode fra 
den ... [datoen for ikrafttrædelsen af 
denne afgørelse]. 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.
Kommissionen udarbejder en rapport 
vedrørende delegationen af beføjelser 
senest ni måneder inden femårsperioden 
udløber. Rapporten forelægges for 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag 8

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I artikel 21 i forordning (EU) nr. 
1257/2013 affattes stk. 2 således:

Artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 
1257/2013 første og andet afsnit affattes 
således:

Ændringsforslag 9

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 1
Forordning (EU) nr. 1257/2013
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den første elektroniske rapport dækker 
perioden fra datoen for offentliggørelsen af 
den europæiske liste til den 31. december 
2018.

Den første elektroniske rapport dækker 
treårsperioden fra datoen for 
offentliggørelsen af denne forordning, jf. 
artikel 32, stk. 1. Når en medlemsstat 
tillader ophugning af skibe på 
skibsophugningsanlæg, der er opført på 
den europæiske liste, før datoen for 
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anvendelsen af denne forordning i 
overensstemmelse med artikel 26, dækker 
den pågældende medlemsstats første 
elektroniske rapport også perioden fra 
datoen for denne tilladelse til datoen for 
anvendelsen af denne forordning.

Ændringsforslag 10

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)
Direktiv 94/63/EF
Artikel 9 – 2. punktum

Gældende tekst Ændringsforslag

3a. Artikel 9, andet punktum, affattes 
således:

Kommissionen vedlægger i givet fald sin 
første rapport forslag til ændring af dette 
direktiv, herunder navnlig ændring af 
anvendelsesområdet til også at omfatte 
dampkontrol- og -genvindingssystemer for 
påfyldningsanlæg og fartøjer.

"Kommissionen vedlægger i givet fald 
sine første rapporter forslag til ændring af 
dette direktiv, herunder navnlig ændring af 
anvendelsesområdet til også at omfatte 
dampkontrol- og -genvindingssystemer for 
påfyldningsanlæg og fartøjer."

Ændringsforslag 11

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den anvendes fra [OP: DATE of entry 
into force of amendment to Article 
37(1)119 of Directive 2008/98/EC, the 
amendment to Article 9120 of Directive 
2000/53/EC, the amendment to Article 
15121 of Directive 1999/31/EC, the 
amendment to Article 17122 of Directive 
94/62/EC.]

udgår

_________________
119 COM(2015) 595 final.
120 COM(2015) 593 final.
121 COM(2015) 594 final.
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122 COM(2015) 596 final COM/2015/0337.

Begrundelse

Udeladelse af hensyn til de igangværende trepartsforhandlinger om den cirkulære økonomi 
og resultaterne heraf.

Ændringsforslag 12

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1 anvendes fra [OP: the DATE of 
entry into force of the amendment of 
Article 22a of Directive 2003/87/EC123].

udgår

_________________
123 COM/2015/0337.

Begrundelse

Udeladelse af referencen og ikrafttrædelsesdatoen af hensyn til de igangværende 
trepartsforhandlinger om ETS og resultaterne heraf.


