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Predmet:

Nacrt direktive Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju nacionalnih
emisija određenih atmosferskih onečišćujućih tvari, o izmjeni Direktive
2003/35/EZ i stavljanju izvan snage Direktive 2001/81/EZ (prvo čitanje)
– donošenje zakonodavnog akta (ZA+I)

1.

Komisija je 20. prosinca 2013. Vijeću proslijedila svoj prijedlog 1 koji se temelji na
članku 192. stavku 1. UFEU-a.

2.

Europski gospodarski i socijalni odbor dao je svoje mišljenje 10. srpnja 2014. 2 Odbor regija
dao je svoje mišljenje 7. listopada 2014. 3

3.

Europski parlament 23. studenoga 2016. donio je svoje stajalište o prijedlogu Komisije u
prvom čitanju. Rezultat glasovanja Europskog parlamenta odražava kompromisni dogovor
institucija te bi ga stoga Vijeće trebalo moći prihvatiti. 4
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4.

Odbor stalnih predstavnika stoga se poziva da potvrdi svoju suglasnost i Vijeću predloži da:
–

odobri stajalište Europskog parlamenta kako je navedeno u dokumentu PE-CONS 34/16
kao točku „A” dnevnog reda jednog od sljedećih sastanaka, pri čemu mađarska, poljska,
rumunjska, litavska, austrijska i danska delegacija glasuju protiv, a hrvatska delegacija
suzdržava se od glasovanja;

–

odredi da se u zapisnik te sjednice unesu izjave iz dopuna 1. i 2. ovoj napomeni;

–

odluči da se zajedno sa zakonodavnim aktom u Službenom listu Europske unije objavi
Izjava iz Dopune 1.

Ako Vijeće odobri stajalište Europskog parlamenta, zakonodavni akt je donesen.
Nakon što ga potpišu predsjednik Europskog parlamenta i predsjednik Vijeća, zakonodavni
akt objavljuje se u Službenom listu Europske unije.
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