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ÄNDRINGSFÖRSLAG 001-012 
från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Betänkande
Francesc Gambús A8-0253/2017
Förfaranderegler i fråga om miljörapportering

Förslag till beslut (COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD))

_____________________________________________________________

Ändringsförslag 1

Förslag till beslut
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Enligt direktiven 2009/31/EG och 
2003/87/EG ska medlemsstaterna 
rapportera om genomförandet av de 
direktiven på grundval av ett 
frågeformulär eller en mall som 
kommissionen fastställer enligt 
förfarandet i direktiv 91/692/EEG. För att 
undvika en lucka i lagstiftningen till följd 
av upphävandet av direktiv 91/692/EEG 
är det nödvändigt att ersätta hänvisningar 
till direktiv 91/692/EEG med 
hänvisningar till det förfarande som avses 
i det relevanta direktivet.

utgår

Motivering

Strykning i enlighet med de pågående trepartsförhandlingarna om utsläppshandelssystemet.

Ändringsförslag 2

Förslag till beslut
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Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Förordning (EU) nr 1257/2013 
innehåller en hänvisning till direktiv 
91/692/EEG. Den relevanta bestämmelsen 
avser den första rapporteringsomgången, 
som redan har avslutats. Den 
bestämmelsen bör därför utgå.

(14) Andra stycket i artikel 21.2 i 
förordning (EU) nr 1257/2013 innehåller 
en hänvisning till direktiv 91/692/EEG, 
vilket ska upphävas. Enligt den 
bestämmelsen ska den första 
rapporteringsomgången inledas den dag då 
förordning (EU) nr 1257/2013 börjar 
tillämpas. Den 19 december 2016 
inrättade kommissionen, via 
genomförandebeslut (EU) 2016/2323, den 
första versionen av den europeiska 
förteckningen över 
fartygsåtervinningsanläggningar (”den 
europeiska förteckningen”). Enligt artikel 
26 i förordning (EU) nr 1257/2013 får 
medlemsstaterna tillåta återvinning av 
fartyg vid 
fartygsåtervinningsanläggningar som 
finns upptagna på den europeiska 
förteckningen innan den förordningen 
börjar tillämpas. I sådana fall är 
förordning (EG) nr 1013/2006 inte 
tillämplig. För att undvika ett tidsglapp då 
information inte samlas in inom ramen 
för vare sig förordning (EG) nr 1013/2006 
eller förordning (EU) 1257/2013 bör det 
införas en övergångsrapporteringsperiod 
som sträcker sig mellan dagen för det 
första planerade tillstånd som beviljas 
inom ramen för artikel 26 i förordning 
(EU) 1257/2013 i en given medlemsstat 
och den dag då denna förordning börjar 
tillämpas för varje medlemsstat som 
beslutar att utnyttja den övergångsperiod 
som avses i den artikeln. För att begränsa 
de därmed sammanhängande 
administrativa bördorna i de enskilda 
medlemsstaterna behövs det inte någon 
separat rapport om den information som 
samlas in under denna övergångsperiod. 
Det bör istället räcka med att denna 
information inlemmas i eller ingår i den 
första reguljära rapporten om 
treårsperioden från och med den dag då 
förordning (EU) 1257/2013 börjar 
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tillämpas.

Ändringsförslag 3

Förslag till beslut
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Eftersom målet för detta beslut, 
nämligen att ändra eller upphäva EU-
rättsakter på området miljörapportering 
vilka inte längre är tillämpliga eller 
relevanta, inte i tillräcklig utsträckning 
kan uppnås av medlemsstaterna utan 
snarare, på grund av sin karaktär, kan 
uppnås bättre på unionsnivå, får unionen 
vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går detta beslut inte utöver 
vad som är nödvändigt för att uppnå detta 
mål.

Ändringsförslag 4

Förslag till beslut
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1 utgår
Ändring av direktiv 2003/87/EG
I artikel 21.1 i direktiv 2003/87/EG ska 
fjärde meningen ersättas med följande:
”Den ska sammanställas på grundval av 
ett frågeformulär eller en mall som ska 
antas av kommissionen i form av 
genomförandeakter. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 22a.2.”
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Motivering

Strykning i enlighet med de pågående trepartsförhandlingarna.

Ändringsförslag 5

Förslag till beslut
Artikel 2 – led 3
Direktiv 2009/31/EG
Artikel 29a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 29 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
[dagen för detta besluts ikraftträdande].

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 29 ska ges till 
kommissionen för en period av fem år från 
och med [dagen för detta besluts 
ikraftträdande]. Delegeringen av 
befogenhet ska genom tyst medgivande 
förlängas med perioder av samma längd, 
såvida inte Europaparlamentet eller rådet 
motsätter sig en sådan förlängning senast 
tre månader före utgången av perioden i 
fråga.
Kommissionen ska utarbeta en rapport 
om delegeringen av befogenhet senast nio 
månader före utgången av perioden av 
fem år. Rapporten ska lämnas till 
Europaparlamentet och rådet.

Ändringsförslag 6

Förslag till beslut
Artikel 3 – led 1
Direktiv 86/278/EEG
Artikel 13 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 15a 
för att anpassa bilagorna till tekniska och 
vetenskapliga framsteg.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 15a 
för att ändra bilagorna i syfte att anpassa 
dem till den vetenskapliga och tekniska 
utvecklingen.

Ändringsförslag 7
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Förslag till beslut
Artikel 3 – led 4
Direktiv 86/278/EEG
Artikel 15a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 13 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
dagen för detta direktivs ikraftträdande.

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 13 ska ges till 
kommissionen för en period av fem år från 
och med [dagen för detta besluts 
ikraftträdande]. Delegeringen av 
befogenhet ska genom tyst medgivande 
förlängas med perioder av samma längd, 
såvida inte Europaparlamentet eller rådet 
motsätter sig en sådan förlängning senast 
tre månader före utgången av perioden i 
fråga.
Kommissionen ska utarbeta en rapport 
om delegeringen av befogenhet senast nio 
månader före utgången av perioden av 
fem år. Rapporten ska lämnas till 
Europaparlamentet och rådet.

Ändringsförslag 8

Förslag till beslut
Artikel 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I artikel 21 i förordning (EU) nr 1257/2013 
ska punkt 2 ersättas med följande:

I artikel 21.2 i förordning (EU) nr 
1257/2013 ska första och andra styckena 
ersättas med följande:

Ändringsförslag 9

Förslag till beslut
Artikel 5 – stycke 1
Förordning (EU) nr 1257/2013
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den första elektroniska rapporten ska 
omfatta perioden från och med dagen för 
offentliggörandet av den europeiska 

Den första elektroniska rapporten ska 
omfatta en period på tre år från och med 
den dag då denna förordning börjar 
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förteckningen till och med den 31 
december 2018.

tillämpas i enlighet med artikel 32.1. Om 
en medlemsstat innan denna förordning 
börjar tillämpas tillåter återvinning av 
fartyg vid 
fartygsåtervinningsanläggningar som 
finns upptagna på den europeiska 
förteckningen, i enlighet med artikel 26, 
ska det första elektroniska rapporten från 
den medlemsstaten också täcka perioden 
från och med dagen för detta tillstånd till 
den dag då denna förordning börjar 
tillämpas.

Ändringsförslag 10

Förslag till beslut
Artikel 6 – led 3a (nytt)
Direktiv 94/63/EG
Artikel 9 – mening 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

3a. I artikel 9 ska andra meningen 
ersättas med följande:

Kommissionen bör om så är lämpligt till 
sin första rapport foga förslag till 
ändringar av detta direktiv, särskilt om att 
utvidga räckvidden till att omfatta 
gasåterförings- och återvinningssystem för 
utlastningsanläggningar och fartyg.

Kommissionen bör om så är lämpligt till 
sina rapporter foga förslag till ändringar 
av detta direktiv, särskilt om att utvidga 
räckvidden till att omfatta gasåterförings- 
och återvinningssystem för 
utlastningsanläggningar och fartyg.

Ändringsförslag 11

Förslag till beslut
Artikel 8 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det ska tillämpas från och med den [OP: 
DATUM för ikraftträdandet av ändringen 
av artikel 37.142 i direktiv 2008/98/EG, 
ändringen av artikel 943 i direktiv 
2000/53/EG, ändringen av artikel 1544 i 
direktiv 1999/31/EG, ändringen av artikel 
1745 i direktiv 94/62/EG.]

utgår

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

Motivering

Strykning av hänvisningarna i enlighet med de pågående trepartsförhandlingarna om den 
cirkulära ekonomin och resultaten av dessa.

Ändringsförslag 12

Förslag till beslut
Artikel 8 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1 ska tillämpas från och med den 
[OP: DATUM för ikraftträdandet av 
ändringen av artikel 22a i direktiv 
2003/87/EG46].

utgår

_________________
46 COM/2015/0337

Motivering

Strykning av hänvisningarna i enlighet med de pågående trepartsförhandlingarna om 
utsläppshandelssystemet och resultaten av dessa.


