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8.11.2018 A8-0336/31 

Τροπολογία  31 

Bas Eickhout 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0336/2018 

Julie Girling 

Έμμονοι οργανικοί ρύποι 

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 25 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(25) Η εξουσία έκδοσης πράξεων 

σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 

θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή με 

σκοπό να καταστεί δυνατή, εφόσον 

απαιτείται, η παρασκευή και η χρήση μιας 

ουσίας που απαριθμείται στο μέρος Α του 

παραρτήματος I ή στο μέρος Α του 

παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού 

ως ενδιάμεσου προϊόντος σε κλειστό 

σύστημα και σε συγκεκριμένο χώρο, να 

καθοριστούν οριακές τιμές συγκέντρωσης 

μιας ουσίας για του σκοπούς των 

παραρτημάτων IV και V και να 

τροποποιηθούν τα παραρτήματα του 

παρόντος κανονισμού ούτως ώστε να 

προσαρμοστούν σε οποιαδήποτε μεταβολή 

του καταλόγου ουσιών που παρατίθεται 

στα παραρτήματα της σύμβασης ή του 

πρωτοκόλλου, καθώς και να 

τροποποιηθούν οι υφιστάμενες 

καταχωρίσεις ή διατάξεις που περιέχονται 

στα παραρτήματα του παρόντος 

κανονισμού με στόχο την προσαρμογή 

τους προς την επιστημονική και τεχνική 

πρόοδο. 

(25) Η εξουσία έκδοσης πράξεων 

σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 

θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή με 

σκοπό να εγκρίνει πρόσθετα μέτρα 

σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων, 

να προσδιορίζει τις ελάχιστες 

πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται 

από τα κράτη μέλη σχετικά με την 

παρακολούθηση της εφαρμογής του 

παρόντος κανονισμού, να καταστεί 

δυνατή, εφόσον απαιτείται, η παρασκευή 

και η χρήση μιας ουσίας που απαριθμείται 

στο μέρος Α του παραρτήματος I ή στο 

μέρος Α του παραρτήματος II του 

παρόντος κανονισμού ως ενδιάμεσου 

προϊόντος σε κλειστό σύστημα και σε 

συγκεκριμένο χώρο, να καθοριστούν 

οριακές τιμές συγκέντρωσης μιας ουσίας 

για του σκοπούς των παραρτημάτων IV και 

V και να τροποποιηθούν τα παραρτήματα 

του παρόντος κανονισμού ούτως ώστε να 

προσαρμοστούν σε οποιαδήποτε μεταβολή 

του καταλόγου ουσιών που παρατίθεται 

στα παραρτήματα της σύμβασης ή του 

πρωτοκόλλου, καθώς και να 

τροποποιηθούν οι υφιστάμενες 

καταχωρίσεις ή διατάξεις που περιέχονται 

στα παραρτήματα του παρόντος 

κανονισμού με στόχο την προσαρμογή 

τους προς την επιστημονική και τεχνική 

πρόοδο. 
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Or. en 

(Συνδέεται με τις τροπολογίες της ίδιας συντάκτριας στο άρθρο 7 παράγραφος 6 και στο άρθρο 

13 παράγραφος 5.) 

Αιτιολόγηση 

Η θέσπιση πρόσθετων μέτρων σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων και ο περαιτέρω 

προσδιορισμός των ελάχιστων πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται από τα κράτη μέλη για 

την παρακολούθηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να εγκρίνονται με 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, δεδομένου ότι συμπληρώνουν τη βασική πράξη. 
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8.11.2018 A8-0336/32 

Τροπολογία  32 

Bas Eickhout 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0336/2018 

Julie Girling 

Έμμονοι οργανικοί ρύποι 

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 28 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(28) Προκειμένου να διασφαλιστούν 

ομοιόμορφες συνθήκες για την εφαρμογή 

του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να 

ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές 

αρμοδιότητες για τη θέσπιση πρόσθετων 

μέτρων σε σχέση με τη διαχείριση 

αποβλήτων και για τον καθορισμό των 

ελάχιστων πληροφοριών που πρέπει να 

παρέχονται από τα κράτη μέλη για την 

παρακολούθηση της εφαρμογής του 

παρόντος κανονισμού. Οι αρμοδιότητες 

αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα 

με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου29 . 

διαγράφεται 

_________________  

29 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 

για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 

αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 

από τα κράτη μέλη της άσκησης των 

εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 

Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13). 

 

Or. en 

(Συνδέεται με τις τροπολογίες της ίδιας συντάκτριας στο άρθρο 7 παράγραφος 6 και στο άρθρο 

13 παράγραφος 5.) 
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Αιτιολόγηση 

Τα ζητήματα αυτά θα πρέπει να εγκρίνονται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, δεδομένου ότι 

συμπληρώνουν τη βασική πράξη. 
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8.11.2018 A8-0336/33 

Τροπολογία  33 

Bas Eickhout 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0336/2018 

Julie Girling 

Έμμονοι οργανικοί ρύποι 

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Η Επιτροπή δύναται, εφόσον 

απαιτείται και λαμβάνοντας υπόψη τις 

τεχνικές εξελίξεις και τις σχετικές διεθνείς 

κατευθυντήριες γραμμές και αποφάσεις 

καθώς και εγκρίσεις που έχει ενδεχομένως 

χορηγήσει κράτος μέλος ή η αρμόδια αρχή 

που έχει ορίσει κράτος μέλος, σύμφωνα με 

την παράγραφο 4 και το παράρτημα V, να 

θεσπίσει , μέσω εκτελεστικών πράξεων, 

πρόσθετα μέτρα για την εφαρμογή του 

παρόντος άρθρου. Πιο συγκεκριμένα, η 

Επιτροπή δύναται να προσδιορίζει τις 

πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούν τα 

κράτη μέλη , σύμφωνα με την παράγραφο 

4 στοιχείο β) σημείο iii). Τα εν λόγω μέτρα 

αποφασίζονται σύμφωνα με 

τη συμβουλευτική διαδικασία που 

ορίζεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2. 

6. Η Επιτροπή έχει την εξουσία να 

εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 18 προκειμένου να 

θεσπίσει πρόσθετα μέτρα σχετικά με την 

εφαρμογή του παρόντος άρθρου, 
λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές εξελίξεις 

και τις σχετικές διεθνείς κατευθυντήριες 

γραμμές και αποφάσεις καθώς και 

εγκρίσεις που έχει ενδεχομένως χορηγήσει 

κράτος μέλος ή η αρμόδια αρχή που έχει 

ορίσει κράτος μέλος, σύμφωνα με την 

παράγραφο 4 και το παράρτημα V. Πιο 

συγκεκριμένα, η Επιτροπή δύναται 

να προσδιορίζει τις πληροφορίες που 

πρέπει να κοινοποιούν τα κράτη μέλη , 

σύμφωνα με την παράγραφο 4 στοιχείο β) 

σημείο iii). 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η θέσπιση πρόσθετων [!] μέτρων σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων συμπληρώνει μη 

ουσιώδη στοιχεία της βασικής πράξης και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να εγκρίνεται με 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Ο περιορισμός της εξουσιοδότησης του άρθρου 7 παράγραφος 6 

στη σχετική μορφή, όπως εγκρίθηκε από την επιτροπή ENVI στην τροπολογία 14, περιορίζει 

αδικαιολόγητα την εξουσιοδότηση της Επιτροπής. Θα ήταν δυσανάλογο να απαιτηθεί συνήθης 

νομοθετική διαδικασία για την έγκριση αυτών των πρόσθετων μέτρων. 
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8.11.2018 A8-0336/34 

Τροπολογία  34 

Bas Eickhout 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0336/2018 

Julie Girling 

Έμμονοι οργανικοί ρύποι 

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει 

εκτελεστικές πράξεις για τον περαιτέρω 

προσδιορισμό των ελάχιστων 

πληροφοριών που θα πρέπει να παρέχονται 

σύμφωνα με την παράγραφο 1, 

συμπεριλαμβανομένων των δεικτών, των 

χαρτών και των επισκοπήσεων των κρατών 

μελών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 

στοιχείο στ). Οι εν λόγω εκτελεστικές 

πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 

συμβουλευτική διαδικασία η οποία 

αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2. 

5. Η Επιτροπή έχει την εξουσία να 

θεσπίζει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 18 με σκοπό τον 

περαιτέρω προσδιορισμό των ελάχιστων 

πληροφοριών που θα πρέπει να παρέχονται 

σύμφωνα με την παράγραφο 1, 

συμπεριλαμβανομένων των δεικτών, των 

χαρτών και των επισκοπήσεων των κρατών 

μελών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 

στοιχείο στ). 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η έγκριση του περαιτέρω [!] προσδιορισμού των ελάχιστων πληροφοριών που θα πρέπει να 

παρέχονται σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής συμπληρώνει μη ουσιώδη στοιχεία 

της βασικής πράξης και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να εγκρίνεται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. 

Ο περιορισμός της εξουσιοδότησης του άρθρου 13 παράγραφος 5 στη σχετική μορφή, όπως 

εγκρίθηκε από την επιτροπή ENVI στην τροπολογία 21, περιορίζει αδικαιολόγητα την 

εξουσιοδότηση της Επιτροπής. Θα ήταν δυσανάλογο να απαιτηθεί συνήθης νομοθετική 

διαδικασία για την έγκριση αυτού του περαιτέρω προσδιορισμού. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

8.11.2018 A8-0336/35 

Τροπολογία  35 

Bas Eickhout 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0336/2018 

Julie Girling 

Έμμονοι οργανικοί ρύποι 

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται 

στο άρθρο 4 παράγραφος 3, στο άρθρο 7 

παράγραφος 5 και στο άρθρο 15 μπορεί να 

ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το 

Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 

περατώνει την εξουσιοδότηση που 

προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

Αρχίζει να ισχύει την επομένη της 

δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 

μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σ’ 

αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη. 

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται 

στο άρθρο 4 παράγραφος 3, στο άρθρο 7 

παράγραφος 5, στο άρθρο 7 παράγραφος 

6, στο άρθρο 13 παράγραφος 5 και στο 

άρθρο 15 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα 

στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 

από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 

περατώνει την εξουσιοδότηση που 

προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

Αρχίζει να ισχύει την επομένη της 

δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 

μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σ’ 

αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

(Τροπολογία που απορρέει από τις τροπολογίες της ίδιας συντάκτριας στο άρθρο 7 παράγραφος 

6 και στο άρθρο 13 παράγραφος 5.) 
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8.11.2018 A8-0336/36 

Τροπολογία  36 

Bas Eickhout 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0336/2018 

Julie Girling 

Έμμονοι οργανικοί ρύποι 

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται 

παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, 

εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

(Τροπολογία που απορρέει από τις τροπολογίες της ίδιας συντάκτριας στο άρθρο 7 παράγραφος 

6 και στο άρθρο 13 παράγραφος 5.) 

 


