13.4.2018

A8-0253/ 001-012

POPRAWKI 001-012
Poprawki złożyła Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i
Bezpieczeństwa Żywności
Sprawozdanie
Francesc Gambús
A8-0253/2017
Przepisy proceduralne w obszarze sprawozdawczości w dziedzinie środowiska
Wniosek dotyczący decyzji (COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD))

_____________________________________________________________
Poprawka 1
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 12
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Zgodnie z dyrektywami 2009/31/WE
i 2003/87/WE państwa członkowskie są
zobowiązane do przedstawienia
sprawozdania z wykonania tych dyrektyw
na podstawie kwestionariusza lub wzoru
opracowanego przez Komisję zgodnie z
procedurą, o której mowa w dyrektywie
91/692/EWG. W celu uniknięcia próżni
prawnej w związku z uchyleniem
dyrektywy 91/692/EWG konieczne jest
zastąpienie odesłania do dyrektywy
91/692/EWG odesłaniem do procedury, o
której mowa w odpowiedniej dyrektywie.

skreśla się

Uzasadnienie
Skreślenie w celu uwzględnienia obecnych negocjacji trójstronnych w sprawie ETS.
Poprawka 2
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Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 14
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) Rozporządzenie (UE) nr 1257/2013
zawiera odesłanie do dyrektywy
91/692/EWG. Odpowiedni przepis odnosi
się do pierwszego działania
sprawozdawczego, które zostało już
zakończone. Należy zatem usunąć
odpowiedni przepis.

(14) Artykuł 21 ust. 2 akapit drugi
rozporządzenia (UE) nr 1257/2013 odsyła
do dyrektywy 91/692/EWG, która ma
zostać uchylona. Na mocy tego przepisu
pierwsza tura sprawozdań rozpocznie się
od daty rozpoczęcia stosowania
rozporządzenia (UE) nr 1257/2013. Dnia
19 grudnia 2016 r., w drodze decyzji
wykonawczej (UE) 2016/2323, Komisja
ustaliła pierwszą wersję europejskiego
wykazu zakładów recyklingu statków
(„europejski wykaz”). Na mocy art. 26
rozporządzenia (UE) nr 1257/2013
państwa członkowskie mogą, przed datą
rozpoczęcia stosowania tego
rozporządzenia, wydawać zezwolenia na
prowadzenie recyklingu statków w
zakładach recyklingu statków wpisanych
do europejskiego wykazu. W takich
okolicznościach rozporządzenie (WE) nr
1013/2006 nie ma zastosowania. Aby
uniknąć przerwy, podczas której
informacje nie są gromadzone ani zgodnie
z rozporządzeniem (WE) nr 1013/2006,
ani rozporządzeniem (UE) nr 1257/2013,
należy wprowadzić przejściowy okres
sprawozdawczy od daty pierwszego
wcześniej wydanego zezwolenia na
podstawie art. 26 rozporządzenia (UE) nr
1257/2013 w danym państwie
członkowskim do daty rozpoczęcia
stosowania tego rozporządzenia do
każdego państwa członkowskiego, które
zdecyduje się skorzystać z okresu
przejściowego określonego w tym
artykule. W celu ograniczenia związanych
z tym obciążeń administracyjnych dla
poszczególnych państw członkowskich nie
jest konieczne, aby informacje zebrane
podczas okresu przejściowego stanowiły
podstawę odrębnego sprawozdania.
Zamiast tego wystarczy, aby takie
informacje zostały włączone do
pierwszego regularnego sprawozdania
obejmującego okres trzech lat od daty
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rozpoczęcia stosowania rozporządzenia
(UE) nr 1257/2013 lub stanowiły część
tego sprawozdania.

Poprawka 3
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 15 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
(15a) Ponieważ cel niniejszej decyzji, a
mianowicie zmiana lub uchylenie aktów
prawnych Unii w zakresie
sprawozdawczości w dziedzinie
środowiska, które nie mają już
zastosowania bądź są nieistotne, nie może
zostać osiągnięty w wystarczającym
stopniu przez państwa członkowskie,
natomiast ze względu na jego naturę
możliwe jest jego lepsze osiągnięcie na
poziomie Unii, Unia może podjąć
działania zgodnie z zasadą pomocniczości
określoną w art. 5 Traktatu o Unii
Europejskiej. Zgodnie z określoną w tym
artykule zasadą proporcjonalności
niniejsza decyzja nie wykracza poza to, co
jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

Poprawka 4
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1
Tekst proponowany przez Komisję
Artykuł 1

Poprawka
skreśla się

Zmiana dyrektywy 2003/87/WE
W art. 21 ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE
zdanie czwarte otrzymuje brzmienie:
„Sprawozdanie sporządzane jest na
podstawie kwestionariusza lub wzoru
przyjętego przez Komisję w formie aktów
wykonawczych. Wspomniane akty
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z
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procedurą sprawdzającą, o której mowa w
art. 22a ust. 2.”
Uzasadnienie
Skreślenie w celu uwzględnienia obecnych negocjacji trójstronnych.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa 2009/31/WE
Artykuł 29 a – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.
Uprawnienia do przyjęcia aktów
delegowanych, o których mowa w art. 29,
powierza się Komisji na czas nieokreślony
od dnia [date of entry into force of this
Decision] .

2.
Uprawnienia do przyjmowania
aktów delegowanych, o których mowa w
art. 29, powierza się Komisji na okres
pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie
niniejszej decyzji]. Przekazanie uprawnień
zostaje automatycznie przedłużone na
takie same okresy, chyba że Parlament
Europejski lub Rada sprzeciwią się
takiemu przedłużeniu nie później niż trzy
miesiące przed końcem każdego okresu.
Komisja sporządza sprawozdanie
dotyczące przekazania uprawnień nie
później niż dziewięć miesięcy przed
końcem okresu pięciu lat. Sprawozdanie
to jest przekazywane Parlamentowi
Europejskiemu i Radzie.

Poprawka 6
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 1
Dyrektywa 86/278/EWG
Artykuł 13 – akapit 1
Tekst proponowany przez Komisję
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia
aktów delegowanych zgodnie z art. 15a w
celu dostosowania załączników do postępu
naukowo-technicznego.

Poprawka
Komisja posiada uprawnienia do
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 15a zmieniających
załączniki w celu dostosowania ich do
postępu naukowo-technicznego.
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Poprawka 7
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 4
Dyrektywa 86/278/EWG
Artykuł 15 a – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.
Uprawnienia do przyjęcia aktów
delegowanych, o których mowa w art. 13,
powierza się Komisji na czas nieokreślony
od dnia wejścia w życie niniejszej
dyrektywy.

2.
Uprawnienia do przyjmowania
aktów delegowanych, o których mowa w
art. 13, powierza się Komisji na okres
pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie
niniejszej decyzji]. Przekazanie uprawnień
zostaje automatycznie przedłużone na
takie same okresy, chyba że Parlament
Europejski lub Rada sprzeciwią się
takiemu przedłużeniu nie później niż trzy
miesiące przed końcem każdego okresu.
Komisja sporządza sprawozdanie
dotyczące przekazania uprawnień nie
później niż dziewięć miesięcy przed
końcem okresu pięciu lat. Sprawozdanie
to jest przekazywane Parlamentowi
Europejskiemu i Radzie.

Poprawka 8
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – akapit 1 – wprowadzenie
Tekst proponowany przez Komisję
W art. 21 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr
1257/2013 otrzymuje brzmienie:

Poprawka
W art. 21 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr
1257/2013 akapity pierwszy i drugi
otrzymują brzmienie:

Poprawka 9
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – akapit 1
Rozporządzenie (UE) nr 1257/2013
Artykuł 21 – ustęp 2 – akapit 2
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Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Pierwsze sprawozdanie elektroniczne
obejmuje okres od dnia publikacji
europejskiego wykazu do dnia 31 grudnia
2018 r.

Pierwsze sprawozdanie elektroniczne
obejmuje trzyletni okres rozpoczynający
się od dnia stosowania niniejszego
rozporządzenia, zgodnie z art. 32 ust. 1.
Kiedy państwo członkowskie zezwala na
recykling statków w zakładach recyklingu
statków wpisanych do europejskiego
wykazu przed datą rozpoczęcia stosowania
niniejszego rozporządzenia na mocy art.
26, pierwsze elektroniczne sprawozdanie
tego państwa członkowskiego obejmuje
również okres od daty wydania tego
zezwolenia do daty rozpoczęcia
stosowania niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 10
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – akapit 1 – punkt 3 a (nowy)
Dyrektywa 94/63/WE
Artykuł 9 – zdanie drugie
Obowiązujący tekst

Poprawka
3a. w art. 9 zdanie drugie otrzymuje
brzmienie:

Komisję poproszono o dołączenie do
pierwszego sprawozdania, gdzie stosowne,
propozycji zmian niniejszej dyrektywy,
obejmujących w szczególności kwestie
poszerzania zakresu w celu włączenia
systemów kontroli oparów i systemów
przeznaczonych do ich odzyskiwania dla
urządzeń do załadunku i statków.

„Komisję poproszono o dołączanie do
sprawozdań, gdzie stosowne, propozycji
zmian niniejszej dyrektywy, obejmujących
w szczególności kwestie poszerzania
zakresu w celu włączenia systemów
kontroli oparów i systemów
przeznaczonych do ich odzyskiwania dla
urządzeń do załadunku i statków.”;

Poprawka 11
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – akapit 2
Tekst proponowany przez Komisję
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od
dnia [OP: DATE of entry into force of
amendment to Article 37(1)42 of Directive
2008/98/EC, the amendment to Article 943

Poprawka
skreśla się
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of Directive 2000/53/EC, the amendment
to Article 1544 of Directive 1999/31/EC,
the amendment to Article 1745 of Directive
94/62/EC.]
_________________
42

COM(2015) 595 final

43

COM(2015) 593 final

44

COM(2015) 594 final

45

COM(2015) 596 final COM/2015/0337
Uzasadnienie

Skreślenie odniesień w celu uwzględnienia obecnych negocjacji trójstronnych w sprawie
pakietu dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym i ich wyników.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – akapit 3
Tekst proponowany przez Komisję
Artykuł 1 stosuje się od dnia [OP: the
DATE of entry into force of the
amendment of Article 22a of Directive
2003/87/EC46].

Poprawka
skreśla się

_________________
46

COM/2015/0337
Uzasadnienie

Skreślenie odniesień i daty wejścia w życie w celu uwzględnienia obecnych negocjacji
trójstronnych w sprawie ETS i ich wyników.
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