
3.12.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 81/191 

 

 

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSBESLUTNING (EU) 2018/853 

av 30. mai 2018 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013, europaparlaments- og rådsdirektiv 

94/63/EF og 2009/31/EF og rådsdirektiv 86/278/EØF og 87/217/EØF med hensyn til saksbehandlingsregler på 

området miljørapportering og om oppheving av rådsdirektiv 91/692/EØF(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 192 nr. 1, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(1), 

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Rådsdirektiv 86/278/EØF(3) og 87/217/EØF(4) er basert på artikkel 100 og 235 i traktaten om opprettelse av Det 

europeiske økonomiske fellesskap, nå artikkel 115 og 352 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV). 

Endringer av disse direktivene i denne beslutning er knyttet til Unionens miljøpolitikk og er en direkte følge av opphe-

vingen av rådsdirektiv 91/692/EØF(5) på grunnlag av artikkel 192 nr. 1 i TEUV. Det er derfor hensiktsmessig å la 

artikkel 192 nr. 1 i TEUV utgjøre grunnlaget for disse endringene. 

2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/63/EF(6) er basert på artikkel 100a i traktaten om opprettelse av Det europeiske 

fellesskap, nå artikkel 114 i TEUV. Endringer av nevnte direktiv i denne beslutning er knyttet til Unionens miljøpolitikk 

og er en direkte følge av opphevingen av direktiv 91/692/EØF på grunnlag av artikkel 192 nr. 1 i TEUV. Det er derfor 

hensiktsmessig å la artikkel 192 nr. 1 i TEUV utgjøre grunnlaget for disse endringene. 

3) Direktiv 91/692/EØF ble vedtatt for å rasjonalisere og forbedre på sektorbasis bestemmelsene om oversending av 

opplysninger og om offentliggjøring av rapporter om enkelte direktiver på området miljøvern. For å nå dette målet 

endret direktiv 91/692/EØF en rekke direktiver ved å innføre ensartede rapporteringskrav.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 150 av 14.6.2018, s. 155, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 40/2020 av 20. mars 2020 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg XX (Miljø), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT C 173 av 31.5.2017, s. 82. 

(2) Europaparlamentets holdning av 18. april 2018 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 14. mai 2018. 

(3) Rådsdirektiv 86/278/EØF av 12. juni 1986 om vern av miljøet, særlig jord, ved bruk av slam fra renseanlegg i landbruket (EFT L 181 av 

4.7.1986, s. 6). 

(4) Rådsdirektiv 87/217/EØF av 19. mars 1987 om forebygging og reduksjon av asbestforurensning av miljøet (EFT L 85 av 28.3.1987, s. 40). 

(5) Rådsdirektiv 91/692/EØF av 23. desember 1991 om standardisering og rasjonalisering med hensyn til rapporter om gjennomføring av 

enkelte miljødirektiver (EFT L 377 av 31.12.1991, s. 48). 

(6) Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/63/EF av 20. desember 1994 om begrensning av utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC) 

som stammer fra lagring av bensin og distribusjon av bensin fra terminaler til bensinstasjoner (EFT L 365 av 31.12.1994, s 24). 
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4) Gjennomføringen av rapporteringskravene som ble innført ved direktiv 91/692/EØF, har blitt belastende og ineffektiv. 

Mange av unionsrettsaktene endret ved direktiv 91/692/EØF har dessuten blitt erstattet og inneholder ikke lenger 

rapporteringskravene som ble innført ved nevnte direktiv. For eksempel opphevet europaparlaments- og rådsdirektiv 

2000/60/EF(1) sju unionsrettsakter på området vannpolitikk og videreførte ikke rapporteringssystemet som ble innført 

ved direktiv 91/692/EØF. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU(2) inneholder dessuten ingen henvisning til 

direktiv 91/692/EØF og innfører i stedet et separat system for rapportering. 

5) Direktiv 91/692/EØF inneholder ikke bestemmelser om bruk av elektroniske verktøyer. Med den vellykkede utviklingen 

av Det europeiske miljøvernbyråets Reportnet og sektorvise initiativer for forenkling av rapporteringen, slik som det 

europeiske vanninformasjonssystemet, har behovet for og effektiviteten av en overgripende rettsakt om rapportering i 

økende grad blitt trukket i tvil. Til slutt ble det ved vedtakelsen av europarlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF(3) og den 

tilknyttede utviklingen av det felles miljøinformasjonssystemet innført en mer moderne og effektiv overgripende strategi 

for informasjonshåndtering og rapportering knyttet til Unionens miljøpolitikk. 

6) Direktiv 91/692/EØF bør derfor oppheves. 

7) De fleste direktiver endret ved direktiv 91/692/EØF er ikke lenger i kraft. Direktiv 86/278/EØF og 87/217/EØF  

er imidlertid fortsatt er i kraft. 

8) I henhold til direktiv 86/278/EØF skal medlemsstatene framlegge en rapport om gjennomføringen av direktivet på 

grunnlag av et spørreskjema eller en mal utarbeidet av Kommisjonen etter framgangsmåten fastsatt i direktiv 

91/692/EØF. For å unngå et juridisk tomrom som følge av opphevingen av direktiv 91/692/EØF må henvisningen til 

direktiv 91/692/EØF erstattes med en henvisning til framgangsmåten nevnt i direktiv 86/278/EØF. 

9) Medlemsstatenes rapportering i henhold til direktiv 87/217/EØF er ikke lenger nødvendig etter vedtakelsen av europa-

parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(4), som inneholder bestemmelser om utfasing av produksjonen og 

bruken i Unionen av råasbest og produkter som inneholder asbest. Rapporteringskravene fastsatt i nevnte direktiv bør 

derfor utgå. 

10) Etter ikrafttredelsen av direktiv 91/692/EØF inneholdt følgende forordninger og direktiver en henvisning til nevnte 

direktiv: Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/62/EF(5), direktiv 94/63/EF, rådsdirektiv 1999/31/EF(6), europapar-

laments- og rådsdirektiv 2000/53/EF(7), europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF(8), europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2008/98/EF(9), europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/31/EF(10) og europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 1257/2013(11). 

11) Som en del av en EU-handlingsplan for sirkulærøkonomien foreslo Kommisjonen å endre direktiv 94/62/EF, 

1999/31/EF, 2000/53/EF og 2008/98/EF for å erstatte henvisningen til direktiv 91/692/EØF.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF av 23. oktober 2000 om fastsettelse av en ramme for fellesskapstiltak på området 

vannpolitikk (EFT L 327 av 22.12.2000, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU av 24. november 2010 om industriutslipp (integrert forebygging og begrensning av 

forurensning) (EUT L 334 av 17.12.2010, s. 17). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF av 14. mars 2007 om opprettelse av en infrastruktur for geografisk informasjon i Det 

europeiske fellesskap (INSPIRE) (EUT L 108 av 25.4.2007, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt 

begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjons-

direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1). 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/62/EF av 20. desember 1994 om emballasje og emballasjeavfall (EFT L 365 av 31.12.1994, s. 10). 

(6) Rådsdirektiv 1999/31/EF av 26. april 1999 om deponering av avfall (EFT L 182 av 16.7.1999, s. 1). 

(7) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF av 18. september 2000 om kasserte kjøretøyer (EFT L 269 av 21.10.2000, s. 34). 

(8) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av en ordning for handel med utslippskvoter for 

klimagasser i Fellesskapet og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF (EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32). 

(9) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF av 19. november 2008 om avfall og om oppheving av visse direktiver (EUT L 312 av 

22.11.2008, s. 3). 

(10) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/31/EF av 23. april 2009 om geologisk lagring av karbondioksid og om endring av rådsdirektiv 

85/337/EØF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF, 2001/80/EF, 2004/35/EF, 2006/12/EF og 2008/1/EF samt europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1013/2006 (EUT L 140 av 5.6.2009, s. 114). 

(11) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013 av 20. november 2013 om gjenvinning av skip og om endring av forordning 

(EF) nr. 1013/2006 og direktiv 2009/16/EF (EUT L 330 av 10.12.2013, s. 1). 
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12) For å sikre at visse bestemmelser i vedleggene til direktiv 86/278/EØF er oppdatert, bør myndigheten til å vedta 

rettsakter i samsvar med artikkel 290 i TEUV delegeres til Kommisjonen når det gjelder tilpasningen av disse 

bestemmelsene til den tekniske og vitenskapelige utviklingen. For å sikre at vedleggene til direktiv 2009/31/EF  

er oppdatert, bør myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i TEUV likeledes delegeres til Kom-

misjonen når det gjelder tilpasningen av disse vedleggene til den tekniske og vitenskapelige utviklingen. Tilpasningen 

av vedleggene til direktiv 2009/31/EF bør ikke føre til en senking av det sikkerhetsnivået eller en svekkelse av de 

overvåkingsprinsippene som følger av kriteriene i disse vedleggene. Det er særlig viktig at Kommisjonen holder 

hensiktsmessige samråd under sitt forberedende arbeid, herunder på ekspertnivå, og at slike samråd gjennomføres i 

samsvar med prinsippene fastsatt i den tverrinstitusjonelle avtalen av 13. april 2016 om bedre regelverksutforming(1). 

For å sikre lik deltakelse i utarbeidingen av delegerte rettsakter mottar Europaparlamentet og Rådet alle dokumenter 

samtidig som medlemsstatenes sakkyndige, og deres sakkyndige har systematisk adgang til møter i Kommisjonens 

ekspertgrupper der det arbeides med å utarbeide delegerte rettsakter. 

13) I artikkel 21 nr. 2 annet ledd i forordning (EU) nr. 1257/2013 vises det til direktiv 91/692/EØF som skal oppheves.  

I henhold til den bestemmelsen skal den første rapporteringen starte på anvendelsesdatoen for forordning (EU)  

nr. 1257/2013. Den 19. desember 2016 opprettet Kommisjonen ved gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323(2) den 

første utgaven av den europeiske listen over skipsgjenvinningsanlegg («den europeiske listen»). I samsvar med artikkel 

26 i forordning (EU) nr. 1257/2013 kan medlemsstatene tillate gjenvinning av skip på skipsgjenvinningsanlegg som står 

oppført på den europeiske listen, før anvendelsesdatoen for nevnte forordning. I slike tilfeller får europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1013/2006(3) ikke anvendelse. For å unngå et tidsrom der det ikke samles inn opplysninger i 

henhold til forordning (EF) nr. 1013/2006 eller forordning (EU) nr. 1257/2013, bør det innføres en overgangsrappor-

teringsperiode mellom datoen for den første forventede tillatelsen i henhold til artikkel 26 i forordning (EU)  

nr. 1257/2013 i en gitt medlemsstat og anvendelsesdatoen for nevnte forordning i hver enkelt medlemsstat som velger å 

utnytte overgangsperioden fastsatt i nevnte artikkel. For å begrense den tilknyttede administrative byrden for enhver slik 

medlemsstat er det ikke nødvendig at de opplysningene som samles inn i overgangsperioden, danner grunnlaget for en 

separat rapport. I stedet bør det være tilstrekkelig at disse opplysningene innarbeides i eller utgjør en del av den første 

regelmessige rapporten som dekker treårsperioden fra anvendelsesdatoen for forordning (EU) nr. 1257/2013. 

14) Rapporteringskravet fastsatt i direktiv 94/63/EF er ikke lenger nødvendig for å overvåke gjennomføringen av nevnte 

direktiv. Den relevante bestemmelsen bør derfor utgå. 

15) Ettersom målet for denne beslutning, som er å endre eller oppheve unionsrettsakter på området miljørapportering som 

ikke lenger er hensiktsmessige eller relevante, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn av 

tiltakets art bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i 

artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går 

denne beslutning ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå disse målene. 

16) Forordning (EU) nr. 1257/2013 og direktiv 94/63/EF, 2009/31/EF, 86/278/EØF og 87/217/EØF bør derfor endres. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Endring av direktiv 2009/31/EF 

I direktiv 2009/31/EF gjøres følgende endringer: 

1) Artikkel 27 nr. 1 skal lyde: 

«1. Medlemsstatene skal hvert tredje år framlegge for Kommisjonen en rapport om gjennomføringen av dette direktiv, herunder 

registeret nevnt i artikkel 25 nr. 1 bokstav b). Den første rapporten skal sendes til Kommisjonen innen 30. juni 2011. 

Rapporten skal utarbeides på grunnlag av et spørreskjema eller en mal som vedtas av Kommisjonen i form av gjennom-

føringsrettsakter. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 30  

nr. 2. Spørreskjemaet eller malen skal oversendes medlemsstatene minst seks måneder før fristen for framlegging av 

rapporten utløper.»  

  

(1) EUT L 123 av 12.5.2016, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323 av 19. desember 2016 om opprettelse av den europeiske listen over 

skipsgjenvinningsanlegg i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013 om gjenvinning av skip (EUT L 345 av 

20.12.2016, s. 119). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1013/2006 av 14. juni 2006 om overføring av avfall (EUT L 190 av 12.7.2006, s. 1). 
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2) Artikkel 29 skal lyde: 

«Artikkel 29 

Endring av vedleggene 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 29a for å endre vedleggene med hensyn 

til å tilpasse dem til den tekniske og vitenskapelige utviklingen. Slik tilpasning må ikke føre til en senking av det 

sikkerhetsnivået som følger av kriteriene i vedlegg I, eller til en svekkelse av overvåkingsprinsippene i vedlegg II.» 

3) Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 29a 

Utøvelse av delegert myndighet 

1. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkel. 

2. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter nevnt i artikkel 29 gis Kommisjonen for en periode på fem år fra 4. juli 2018. 

Kommisjonen skal utarbeide en rapport om den delegerte myndigheten senest ni måneder før utgangen av femårsperioden. 

Rapporten skal framlegges for Europaparlamentet og Rådet. Delegeringen av myndighet skal stilltiende forlenges med 

perioder av samme varighet med mindre Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg en forlengelse senest tre måneder før 

utgangen av hver periode. 

3. Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 29 kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. En 

beslutning om tilbakekalling innebærer at den delegerte myndigheten som angis i beslutningen, opphører å gjelde. Den får 

anvendelse dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende, eller på et senere tidspunkt angitt i beslut-

ningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er trådt i kraft. 

4. Før Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den rådføre seg med sakkyndige utpekt av hver medlemsstat i 

samsvar med prinsippene fastsatt i den tverrinstitusjonelle avtalen av 13. april 2016 om bedre regelverksutforming(*). 

5. Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

6. En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 29 skal tre i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller Rådet 

har gjort innsigelse innen en frist på to måneder etter at rettsakten ble meddelt Europaparlamentet og Rådet, eller dersom 

både Europaparlamentet og Rådet før utløpet av nevnte frist har underrettet Kommisjonen om at de ikke har til hensikt å 

gjøre innsigelse. På Europaparlamentets eller Rådets initiativ forlenges denne fristen med to måneder. 

  

(*) EUT L 123 av 12.5.2016, s. 1.» 

4) Artikkel 30 skal lyde: 

«Artikkel 30 

Komitéprosedyre 

1. Kommisjonen skal bistås av Komiteen for klimaendringer nedsatt ved artikkel 26 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 525/2013(*). Nevnte komité skal være en komité i henhold til europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 182/2011(**). 

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 525/2013 av 21. mai 2013 om en ordning for overvåking og 

rapportering av klimagassutslipp og for rapportering av andre opplysninger på nasjonalt plan og unionsplan som  

er relevante for klimaendring, og om oppheving av vedtak 280/2004/EF (EUT L 165 av 18.6.2013, s. 13). 

(**) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og 

prinsipper for medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 

28.2.2011, s. 13).»  
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Artikkel 2 

Endring av direktiv 86/278/EØF 

I direktiv 86/278/EF gjøres følgende endringer: 

1) Artikkel 13 skal lyde: 

«Artikkel 13 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 15a for å endre vedleggene med hensyn 

til å tilpasse dem til den tekniske og vitenskapelige utviklingen. 

Første ledd får ikke anvendelse på parametrene og verdiene oppført i vedlegg I A, I B og I C, faktorer som kan forventes å 

påvirke vurderingen av disse verdiene, og analyseparametrene nevnt i vedlegg II A og II B.» 

2) Artikkel 14 utgår. 

3) Artikkel 15 skal lyde: 

«Artikkel 15 

1. Kommisjonen skal bistås av komiteen nedsatt ved artikkel 39 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF(*). 

Nevnte komité skal være en komité i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(**). 

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF av 19. november 2008 om avfall og om oppheving av visse direktiver 

(EUT L 312 av 22.11.2008, s. 3). 

(**) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og 

prinsipper for medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 

28.2.2011, s. 13).» 

4) Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 15a 

1. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkel. 

2. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter nevnt i artikkel 13 gis Kommisjonen for en periode på fem år fra 4. juli 2018. 

Kommisjonen skal utarbeide en rapport om den delegerte myndigheten senest ni måneder før utgangen av femårsperioden. 

Rapporten skal framlegges for Europaparlamentet og Rådet. Delegeringen av myndighet skal stilltiende forlenges med 

perioder av samme varighet med mindre Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg en forlengelse senest tre måneder før 

utgangen av hver periode. 

3. Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 13 kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. En 

beslutning om tilbakekalling innebærer at den delegerte myndigheten som angis i beslutningen, opphører å gjelde. Den får 

anvendelse dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende, eller på et senere tidspunkt angitt i beslut-

ningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er trådt i kraft. 

4. Før Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den rådføre seg med sakkyndige utpekt av hver medlemsstat i 

samsvar med prinsippene fastsatt i den tverrinstitusjonelle avtalen av 13. april 2016 om bedre regelverksutforming(*). 

5. Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

6. En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 13 skal tre i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller Rådet 

har gjort innsigelse innen en frist på to måneder etter at rettsakten ble meddelt Europaparlamentet og Rådet, eller dersom 

både Europaparlamentet og Rådet før utløpet av nevnte frist har underrettet Kommisjonen om at de ikke har til hensikt å 

gjøre innsigelse. På Europaparlamentets eller Rådets initiativ forlenges denne fristen med to måneder. 

  

(*) EUT L 123 av 12.5.2016, s. 1.»  
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5) I artikkel 17 skal første ledd lyde: 

«Hvert tredje år skal medlemsstatene underrette Kommisjonen om gjennomføringen av dette direktiv gjennom en 

sektorspesifikk rapport som også skal omfatte andre relevante fellesskapsdirektiver. Den sektorspesifikke rapporten skal 

utarbeides på grunnlag av et spørreskjema eller en mal som vedtas av Kommisjonen i form av en gjennomføringsrettsakt. 

Nevnte gjennomføringsrettsakt skal vedtas etter undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 15 nr. 2. Spørreskjemaet eller 

utkastet skal oversendes medlemsstatene seks måneder før begynnelsen av perioden som rapporten omfatter. Rapporten 

skal sendes til Kommisjonen innen ni måneder etter utgangen av treårsperioden som rapporten omfatter.» 

Artikkel 3 

Endring av direktiv 87/217/EØF 

I artikkel 13 i direktiv 87/217/EØF utgår nr. 1. 

Artikkel 4 

Endring av forordning (EU) nr. 1257/2013 

I artikkel 21 i forordning (EU) nr. 1257/2013 skal nr. 2 lyde: 

«2. Hver rapport skal omfatte tre år og skal sendes elektronisk til Kommisjonen senest ni måneder etter utgangen av 

treårsperioden som rapporten omfatter. 

Den første elektroniske rapporten skal omfatte treårsperioden som starter på anvendelsesdatoen for denne forordning, i samsvar 

med artikkel 32 nr. 1. Dersom en medlemsstat tillater gjenvinning av skip på skipsgjenvinningsanlegg som står oppført på den 

europeiske listen, før anvendelsesdatoen for denne forordning i samsvar med artikkel 26, skal den første elektroniske rapporten 

fra denne medlemsstaten også omfatte perioden fra datoen for denne tillatelsen til anvendelsesdatoen for denne forordning. 

Kommisjonen skal offentliggjøre en rapport om anvendelsen av denne forordning senest ni måneder etter at den har mottatt 

rapportene fra medlemsstatene.» 

Artikkel 5 

Endring av direktiv 94/63/EF 

I direktiv 94/63/EF gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 4 nr. 4 skal annet ledd lyde: 

«Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om terminaler som berøres av slike unntak.» 

2) I artikkel 6 nr. 4 skal annet ledd lyde: 

«Medlemsstatene skal gi Kommisjonen nærmere opplysninger om områdene der de har til hensikt å tillate slike unntak, og 

deretter om eventuelle endringer med hensyn til disse områdene.» 

3) Artikkel 9 skal lyde: 

«Artikkel 9 

Overvåkning og rapportering 

Kommisjonen oppfordres til å framlegge sammen med sine rapporter, der det er relevant, forslag til endring av dette 

direktiv, herunder særlig utvidelse av virkeområdet til å omfatte kontroll- og gjenvinningssystemer for damp for lasteanlegg 

og skip.» 

Artikkel 6 

Oppheving av direktiv 91/692/EØF 

Direktiv 91/692/EØF oppheves. 



3.12.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 81/197 

 

 

Artikkel 7 

Ikrafttredelse 

Denne beslutning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Strasbourg 30. mai 2018. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

L. PAVLOVA 

Formann 

 __________  


