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8.11.2018 A8-0336/31 

Pozměňovací návrh  31 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0336/2018 

Julie Girling 

Perzistentní organické znečišťující látky 

(COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)) 

Návrh nařízení 

Bod 25 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(25) Na Komisi by měla být přenesena 

pravomoc přijímat akty v souladu s 

článkem 290 Smlouvy o fungování 

Evropské unie, pokud jde o povolování v 

náležitých případech vyrábět a používat 

látky uvedené na seznamu v části A přílohy 

I a části A přílohy II tohoto nařízení jako 

meziprodukty na určitém místě v rámci 

uzavřeného systému, o stanovení 

koncentračních limitů pro určitou látku pro 

účely příloh IV a V a o změny příloh 

tohoto nařízení s cílem přizpůsobit je 

změnám seznamu látek obsaženého v 

přílohách k úmluvě či k protokolu, jakož i 

o změny stávajících položek a ustanovení v 

přílohách tohoto nařízení s cílem 

přizpůsobit je vědeckému a technickému 

pokroku. 

(25) Na Komisi by měla být přenesena 

pravomoc přijímat akty v souladu s 

článkem 290 Smlouvy o fungování 

Evropské unie, pokud jde o přijímání 

dodatečných opatření týkajících se 

nakládání s odpady, o upřesnění 

minimálních informací, jež mají členské 

státy poskytovat při sledování toho, jak je 

toto nařízení uplatňováno, o povolování v 

náležitých případech vyrábět a používat 

látky uvedené na seznamu v části A přílohy 

I a části A přílohy II tohoto nařízení jako 

meziprodukty na určitém místě v rámci 

uzavřeného systému, o stanovení 

koncentračních limitů pro určitou látku pro 

účely příloh IV a V a o změny příloh 

tohoto nařízení s cílem přizpůsobit je 

změnám seznamu látek obsaženého v 

přílohách k úmluvě či k protokolu, jakož i 

o změny stávajících položek a ustanovení v 

přílohách tohoto nařízení s cílem 

přizpůsobit je vědeckému a technickému 

pokroku. 

Or. en 

(Tento PN souvisí s PN téže poslankyně k čl. 7 odst. 6 a čl. 13 odst. 5.) 
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Odůvodnění 

 Dodatečná opatření týkající se nakládání s odpady a přesnější pokyny k minimálním 

informacím, jež mají členské státy poskytovat při sledování toho, jak je toto nařízení 

uplatňováno, by měly být přijaty akty v přenesené pravomoci, protože doplňují základní akt. 
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8.11.2018 A8-0336/32 

Pozměňovací návrh  32 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0336/2018 

Julie Girling 

Perzistentní organické znečišťující látky 

(COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)) 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 28 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(28) Za účelem zajištění jednotných 

podmínek k provádění tohoto nařízení by 

měly být Komisi svěřeny prováděcí 

pravomoci, pokud jde o přijímání 

dodatečných opatření týkajících se 

nakládání s odpady a o upřesnění 

minimálních informací, jež mají členské 

státy poskytnout v rámci sledování toho, 

jak je toto nařízení prováděno. Tyto 

pravomoci by měly být vykonávány v 

souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 182/201129. 

vypouští se 

_________________  

29Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 

2011, kterým se stanoví pravidla a obecné 

zásady způsobu, jakým členské státy 

kontrolují Komisi při výkonu prováděcích 

pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 

13). 

 

Or. en 

(Tento PN souvisí s PN téže poslankyně k čl. 7 odst. 6 a čl. 13 odst. 5.) 

Odůvodnění 

Tato opatření by měla být přijata akty v přenesené pravomoci, protože doplňují základní akt. 
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8.11.2018 A8-0336/33 

Pozměňovací návrh  33 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0336/2018 

Julie Girling 

Perzistentní organické znečišťující látky 

(COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)) 

 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Komise může podle 

potřeby prostřednictvím prováděcích aktů 

přijmout doplňující opatření týkající se 

provádění tohoto článku, přičemž 

přihlédne k technickému vývoji a 

příslušným mezinárodním pokynům a 

rozhodnutím a rovněž k povolením 

uděleným podle odstavce 4 a přílohy V 

členským státem nebo jím jmenovaným 

příslušným orgánem. 

Komise může zejména upřesnit 

informace, které mají členské státy 

předkládat podle odst. 4 písm. b) bodu iii). 

O tomto opatření se rozhodne poradním 

postupem podle čl. 20 odst. 2. 

6. Komise je zmocněna přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 18, jimiž stanoví dodatečná 

opatření ohledně uplatňování tohoto 

článku, přičemž přihlédne k technickému 

vývoji a příslušným mezinárodním 

pokynům a rozhodnutím a rovněž k 

povolením uděleným podle odstavce 4 a 

přílohy V členským státem nebo jím 

jmenovaným příslušným orgánem. 

Komise může zejména upřesnit 

informace, které mají členské státy 

předkládat podle odst. 4 písm. b) bodu iii). 

Or. en 

Odůvodnění 

Dodatečná [!] opatření ohledně nakládání s odpady doplňuje jiné, než podstatné prvky 

základního aktu, a proto by měla být přijímána akty v přenesené pravomoci. Omezení 

zmocnění podle čl. 7 odst. 6 na související formát, jak to navrhuje výbor ENVI v PN 14, příliš 

oslabuje zmocnění Komise. Nebylo by přiměřené požadovat, aby byla dodatečná opatření 

přijímána řádným legislativním postupem. 
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8.11.2018 A8-0336/34 

Pozměňovací návrh  34 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0336/2018 

Julie Girling 

Perzistentní organické znečišťující látky 

(COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)) 

 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Komise může přijmout prováděcí 

akty, v nichž dále upřesní minimální 

informace, jež se mají poskytnout podle 

odstavce 1, a mimo jiné definuje ukazatele, 

mapy a přehledy členských států uvedené v 

odst. 1 písm. f). Zmíněné prováděcí akty 

se přijímají poradním postupem podle čl. 

20 odst. 2. 

5. Komise je zmocněna přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 18, jimiž  upřesní minimální 

informace, jež se mají poskytnout podle 

odstavce 1, a mimo jiné definuje ukazatele, 

mapy a přehledy členských států uvedené v 

odst. 1 písm. f). 

Or. en 

Odůvodnění 

Dodatečná [!] opatření ohledně minimálních informací, které musí být poskytovány  v rámci 

sledování toho, jak je uplatňováno toto nařízení, doplňuje jiné, než podstatné prvky 

základního aktu, a proto by měla být přijímána akty v přenesené pravomoci. Omezení 

zmocnění podle čl. 13 odst. 5 na související formát, jak navrhuje výbor ENVI v PN 21, příliš 

oslabuje zmocnění Komise. Nebylo by přiměřené požadovat, aby byly takové dodatečné 

specifikace přijímány řádným legislativním postupem. 
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8.11.2018 A8-0336/35 

Pozměňovací návrh  35 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0336/2018 

Julie Girling 

Perzistentní organické znečišťující látky 

(COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)) 

 

Návrh nařízení 

Čl. 18 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Evropský parlament nebo Rada 

mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 

4 odst. 3, čl. 7 odst. 5 a článku 15 kdykoli 

zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 

přenesení pravomoci v něm určené. 

Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 

po zveřejnění v Úředním věstníku 

Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, 

který je v něm upřesněn. Nedotýká se 

platnosti již platných aktů v přenesené 

pravomoci. 

3. Evropský parlament nebo Rada 

mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 

4 odst. 3, čl. 7 odst. 5, čl. 7 odst. 6, čl. 13 

odst. 5 a článku 15 kdykoli zrušit. 

Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 

přenesení pravomoci v něm určené. 

Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 

po zveřejnění v Úředním věstníku 

Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, 

který je v něm upřesněn. Nedotýká se 

platnosti již platných aktů v přenesené 

pravomoci. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento PN vyplývá z PN téže poslankyně k čl. 7 odst. 6 a čl. 13 odst. 5. 
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8.11.2018 A8-0336/36 

Pozměňovací návrh  36 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0336/2018 

Julie Girling 

Perzistentní organické znečišťující látky 

(COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)) 

 

Návrh nařízení 

Čl. 20 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, 

použije se článek 4 nařízení (EU) č. 

182/2011 . 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento PN vyplývá z PN téže poslankyně k čl. 7 odst. 6 a čl. 13 odst. 5. 

 

 


