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Propunere de decizie (COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD))

_____________________________________________________________

Amendamentul 1

Propunere de decizie
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Directivele 2009/31/CE și 
2003/87/CE prevăd obligația statelor 
membre de a transmite un raport privind 
punerea în aplicare a directivelor 
respective, pe baza unui chestionar sau a 
unei scheme elaborate de Comisie în 
conformitate cu procedura menționată în 
Directiva 91/692/CEE. Pentru a evita un 
vid juridic în urma abrogării Directivei 
91/692/CEE, este necesar să se 
înlocuiască trimiterea la această directivă 
cu o trimitere la procedura menționată în 
directiva relevantă.

eliminat

Justificare

Eliminare efectuată în scopul respectării negocierilor actuale desfășurate în cadrul trilogului 
privind ETS.

Amendamentul 2
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Propunere de decizie
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Regulamentul (UE) nr. 1257/2013 
conține o trimitere la Directiva 
91/692/CEE. Dispoziția respectivă se 
referă la primul exercițiu de raportare, 
care deja s-a încheiat. În consecință, 
dispoziția respectivă ar trebui eliminată.

(14) Articolul 21 alineatul (2) al doilea 
paragraf din Regulamentul (UE) nr. 
1257/2013 face trimitere la Directiva 
91/692/CEE, care urmează să fie 
abrogată. În conformitate cu dispoziția 
respectivă, primul exercițiu de raportare 
urmează să înceapă la data aplicării 
Regulamentului (UE) nr. 1257/2013. La 
19 decembrie 2016, prin Decizia de 
punere în aplicare (UE) 2016/2323, 
Comisia a stabilit prima versiune a listei 
europene a instalațiilor de reciclare a 
navelor („Lista europeană”). În 
conformitate cu articolul 26 din 
Regulamentul (UE) nr. 1257/2013, statele 
membre pot autoriza reciclarea navelor în 
instalațiile de reciclare a navelor incluse 
pe Lista europeană anterior datei aplicării 
respectivului regulament. În astfel de 
situații, Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 
nu se aplică. Pentru a evita un decalaj de 
timp în care informațiile nu sunt colectate 
nici în temeiul Regulamentului (CE) nr. 
1013/2006 și nici în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. 1257/2013, este 
oportun să se introducă o perioadă de 
raportare tranzitorie cuprinsă între data 
primei autorizări anticipate în temeiul 
articolului 26 din Regulamentul (UE) nr. 
1257/2013 într-un anumit stat membru și 
data aplicării regulamentului respectiv 
pentru fiecare stat membru care decide să 
recurgă la perioada de tranziție prevăzută 
la articolul respectiv. Pentru a limita 
sarcina administrativă aferentă fiecărui 
stat membru în cauză, nu este necesar ca 
informațiile colectate în timpul perioadei 
de tranziție să constituie baza unui raport 
separat. În schimb, ar trebui să fie 
suficient ca aceste informații să fie 
incluse sau să facă parte din primul 
raport periodic care acoperă perioada de 
trei ani de la data aplicării 
Regulamentului (UE) nr. 1257/2013.
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Amendamentul 3

Propunere de decizie
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Deoarece obiectivul prezentei 
decizii, și anume modificarea sau 
abrogarea actelor juridice ale Uniunii în 
domeniul rapoartelor de mediu care nu 
mai sunt aplicabile sau relevante, nu 
poate fi realizat în mod satisfăcător de 
către statele membre, dar, având în vedere 
natura sa, poate fi realizat mai bine la 
nivelul Uniunii, aceasta poate adopta 
măsuri în conformitate cu principiul 
subsidiarității, astfel cum este definit la 
articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană. În conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este enunțat 
la articolul respectiv, prezenta decizie nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
realizarea acestui obiectiv.

Amendamentul 4

Propunere de decizie
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1 eliminat
Modificarea Directivei 2003/87/CE
La articolul 21 alineatul (1) din Directiva 
2003/87/CE, a patra teză se înlocuiește cu 
următorul text:
„Raportul se întocmește pe baza unui 
chestionar sau a unei scheme adoptate de 
Comisie sub formă de acte de punere în 
aplicare. Aceste acte de punere în aplicare 
se adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 30 
alineatul (2).”;
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Justificare

Eliminare efectuată în scopul respectării negocierilor actuale desfășurate în cadrul trilogului 
privind ETS.

Amendamentul 5

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3
Directiva 2009/31/CE
Articolul 29a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 29 se conferă 
Comisiei de la [data intrării în vigoare a 
prezentei decizii] pentru o perioadă de 
timp nedeterminată.

2. Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 29 se conferă 
Comisiei pentru o perioadă de cinci ani 
începând de la ... [data intrării în vigoare a 
prezentei decizii]. Delegarea de 
competențe se prelungește tacit cu 
perioade de timp identice, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune prelungirii 
respective cel târziu cu trei luni înainte de 
încheierea fiecărei perioade.
Comisia elaborează un raport privind 
delegarea de competențe cel târziu cu 
nouă luni înainte de încheierea perioadei 
de cinci ani. Raportul este transmis 
Parlamentului European și Consiliului.

Amendamentul 6

Propunere de decizie
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 1
Directiva 86/278/CE
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită, în conformitate 
cu articolul 15a, să adopte acte delegate 
pentru a adapta anexele la progresul tehnic 
și științific.

Comisia este împuternicită, în conformitate 
cu articolul 15a, să adopte acte delegate 
pentru a modifica anexele în vederea 
adaptării acestora la progresul tehnic și 
științific.
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Amendamentul 7

Propunere de decizie
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 4
Directiva 86/278/CE
Articolul 15a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 13 se conferă 
Comisiei de la data intrării în vigoare a 
prezentei directive, pentru o perioadă de 
timp nedeterminată.

2. Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 13 se conferă 
Comisiei pentru o perioadă de cinci ani 
începând de la ... [data intrării în vigoare a 
prezentei decizii]. Delegarea de 
competențe se prelungește tacit cu 
perioade de timp identice, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune prelungirii 
respective cel târziu cu trei luni înainte de 
încheierea fiecărei perioade.
Comisia elaborează un raport privind 
delegarea de competențe cel târziu cu 
nouă luni înainte de încheierea perioadei 
de cinci ani. Raportul este transmis 
Parlamentului European și Consiliului.

Amendamentul 8

Propunere de decizie
Articolul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

La articolul 21 din Regulamentul (UE) nr. 
1257/2013, alineatul (2) se înlocuiește cu 
următorul text:

La articolul 21 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr. 1257/2013, primul 
și al doilea paragraf se înlocuiesc cu 
următorul text:

Amendamentul 9

Propunere de decizie
Articolul 5 – paragraful 1
Regulamentul (UE) nr. 1257/2013
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul
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Primul raport electronic acoperă perioada 
cuprinsă între data publicării Listei 
europene și 31 decembrie 2018.

Primul raport electronic acoperă perioada 
de trei ani care începe la data aplicării 
prezentului regulament, în conformitate 
cu articolul 32 alineatul (1). În cazul în 
care un stat membru autorizează 
reciclarea navelor în instalațiile de 
reciclare a navelor incluse pe Lista 
europeană anterior datei aplicării 
prezentului regulament în conformitate 
cu articolul 26, primul raport electronic al 
statului membru respectiv acoperă, de 
asemenea, perioada cuprinsă între data 
acestei autorizări și data aplicării 
prezentului regulament.

Amendamentul 10

Propunere de decizie
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)
Directiva 94/63/CE
Articolul 9 – teza introductivă

Textul în vigoare Amendamentul

3a. La articolul 9, a doua teză se 
înlocuiește cu următorul text:

Comisia este invitată să însoțească primul 
raport, dacă este cazul, de propuneri de 
modificare a prezentei directive, inclusiv, 
în special extinderea domeniului de 
aplicare pentru a include sistemele de 
control și recuperare a vaporilor pentru 
instalațiile de încărcare și pentru nave.

„Comisia este invitată să însoțească 
rapoartele, dacă este cazul, de propuneri 
de modificare a prezentei directive, 
inclusiv, în special extinderea domeniului 
de aplicare pentru a include sistemele de 
control și recuperare a vaporilor pentru 
instalațiile de încărcare și pentru nave.”

Amendamentul 11

Propunere de decizie
Articolul 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se aplică de la [OP: DATA intrării în 
vigoare a modificării articolului 37 
alineatul (1)42 din Directiva 2008/98/CE, 
a modificării articolului 943 din Directiva 
2000/53/CE, a modificării articolului 1544 
din Directiva 1999/31/CE și a modificării 

eliminat



PE616.127/ 7

RO

articolului 1745 din Directiva 94/62/CE.]
_________________
42COM/2015/595 final
43COM/2015/593 final
44COM/2015/594 final
45COM/2015/596 final

Justificare

Eliminarea trimiterilor s-a făcut în scopul respectării negocierilor actuale desfășurate în 
cadrul trilogului în ceea ce privește pachetul de măsuri privind economia circulară și 
rezultatele acestora.

Amendamentul 12

Propunere de decizie
Articolul 8 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1 se aplică de la [OP: DATA 
intrării în vigoare a modificării articolului 
22a din Directiva 2003/87/CE46].

eliminat

_________________
46COM/2015/0337

Justificare

Eliminarea trimiterilor și a datei intrării în vigoare s-a făcut pentru a respecta actualele 
negocieri desfășurate în cadrul trilogului privind ETS și rezultatele acestora


