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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.11.2018 A8-0336/31 

Módosítás  31 

Bas Eickhout 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0336/2018 

Julie Girling 

A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

25 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(25) A Bizottságot fel kell hatalmazni 

jogi aktusok elfogadására a Szerződés 290. 

cikkével összhangban, hogy adott esetben 

engedélyezze az e rendelet I. vagy II. 

mellékletének A. részében felsorolt 

anyagok gyártását és felhasználását zárt 

rendszerben, telephelyen belül feldolgozott 

intermedierként, megállapítsa a IV. és az 

V. melléklet alkalmazásában az egyes 

anyagokra vonatkozó koncentráció-

határértékeket, valamint módosítsa e 

rendelet mellékleteit az Egyezmény vagy a 

Jegyzőkönyv mellékleteiben szereplő 

anyagjegyzékek változásainak 

megfelelően, illetve az e rendelet 

mellékleteiben szereplő bejegyzéseket és 

előírásokat a tudományos és műszaki 

fejlődésnek megfelelően. 

(25) A Bizottságot fel kell hatalmazni 

jogi aktusok elfogadására a Szerződés 290. 

cikkével összhangban, hogy a 

hulladékkezeléssel kapcsolatos további 

intézkedéseket fogadjon el, meghatározza 

azon minimális információkat, amelyeket 

a tagállamoknak e rendelet 

végrehajtásának nyomon követése 

érdekében meg kell adniuk, adott esetben 

engedélyezze az e rendelet I. vagy II. 

mellékletének A. részében felsorolt 

anyagok gyártását és felhasználását zárt 

rendszerben, telephelyen belül feldolgozott 

intermedierként, megállapítsa a IV. és az 

V. melléklet alkalmazásában az egyes 

anyagokra vonatkozó koncentráció-

határértékeket, valamint módosítsa e 

rendelet mellékleteit az Egyezmény vagy a 

Jegyzőkönyv mellékleteiben szereplő 

anyagjegyzékek változásainak 

megfelelően, illetve az e rendelet 

mellékleteiben szereplő bejegyzéseket és 

előírásokat a tudományos és műszaki 

fejlődésnek megfelelően. 

Or. en 

(A módosítás ugyanezen szerzőnek a 7. cikk (6) bekezdéséhez és a 13. cikk (5) bekezdéséhez 

benyújtott módosításaihoz kapcsolódik.) 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

Indokolás 

A hulladékkezeléssel kapcsolatos további intézkedések elfogadását, valamint azon minimális 

információk meghatározását, amelyeket a tagállamoknak e rendelet végrehajtásának nyomon 

követése érdekében meg kell adniuk, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján kell 

elfogadni, mivel ezek kiegészítik az alap-jogiaktust. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.11.2018 A8-0336/32 

Módosítás  32 

Bas Eickhout 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0336/2018 

Julie Girling 

A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(28) E rendelet egységes feltételek 

mellett történő végrehajtásának 

biztosítása érdekében a Bizottságot 

végrehajtási hatáskörökkel kell felruházni 

a hulladékkezeléssel kapcsolatos további 

intézkedések elfogadása, valamint azon 

minimális információk meghatározása 

érdekében, amelyeket a tagállamoknak e 

rendelet végrehajtásának nyomon 

követése érdekében meg kell adniuk. E 

hatásköröket a 182/2011/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendeletnek29 

megfelelően kell gyakorolni. 

törölve 

_________________  

29 Az Európai Parlament és a Tanács 

182/2011/EU rendelete (2011. február 

16.) a Bizottság végrehajtási 

hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 

tagállami ellenőrzési mechanizmusok 

szabályainak és általános elveinek 

megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 

13. o.). 

 

Or. en 

(A módosítás ugyanezen szerzőnek a 7. cikk (6) bekezdéséhez és a 13. cikk (5) bekezdéséhez 

benyújtott módosításaihoz kapcsolódik.) 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

Indokolás 

Ezeket a kérdéseket felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján kell elfogadni, mivel ezek 

kiegészítik az alap-jogiaktust. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.11.2018 A8-0336/33 

Módosítás  33 

Bas Eickhout 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0336/2018 

Julie Girling 

A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 6 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A Bizottság végrehajtási jogi 

aktusok útján adott esetben további 

intézkedéseket fogadhat el e cikk 

végrehajtásával kapcsolatban, figyelembe 

véve a műszaki fejlődést, a vonatkozó 

nemzetközi iránymutatásokat és 

határozatokat, valamint a tagállam vagy a 

tagállam által a (4) bekezdéssel és az V. 

melléklettel összhangban kijelölt illetékes 

hatóság által kiadott engedélyeket. A 

Bizottság meghatározhatja például a (4) 

bekezdés b) pontjának iii. alpontjával 

összhangban történő tagállami 

tájékoztatás tartalmát . Ezekről az 

intézkedésekről a 20. cikk (2) 

bekezdésében megállapított tanácsadó 

bizottsági eljárással összhangban kell 

határozni. 

(6) A Bizottság a 18. cikknek 

megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokat fogadhat el, hogy e cikk 

végrehajtásával kapcsolatban további 

intézkedéseket fogadjon el, figyelembe 

véve a műszaki fejlődést, a vonatkozó 

nemzetközi iránymutatásokat és 

határozatokat, valamint a tagállam vagy a 

tagállam által a (4) bekezdéssel és az V. 

melléklettel összhangban kijelölt illetékes 

hatóság által kiadott engedélyeket. A 

Bizottság meghatározhatja például a (4) 

bekezdés b) pontjának iii. alpontjával 

összhangban történő tagállami 

tájékoztatás tartalmát . 

Or. en 

Indokolás 

A hulladékkezeléssel kapcsolatos további [!] intézkedések elfogadása kiegészíti az alap-

jogiaktus nem lényeges elemeit, ezért azokat felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján kell 

elfogadni. A 7. cikk (6) bekezdésében szereplő felhatalmazás kapcsolódó formátumra történő 

korlátozása, ahogyan azt az ENVI bizottság a 14. módosításban elfogadta, indokolatlanul 

korlátozza a Bizottság felhatalmazását. Aránytalan lenne az ilyen további intézkedések 

elfogadására rendes jogalkotási eljárást előírni. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.11.2018 A8-0336/34 

Módosítás  34 

Bas Eickhout 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0336/2018 

Julie Girling 

A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 5 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A Bizottság végrehajtási jogai 

aktusokat fogadhat el az (1) bekezdés 

értelmében megadandó minimális 

információk pontosabb meghatározása 

érdekében, ideértve az (1) bekezdés f) 

pontjában említett mutatók, térképek és 

tagállami áttekintések meghatározását is. E 

végrehajtási jogi aktusokat a 20. cikk (2) 

bekezdésében megállapított tanácsadó 

bizottsági eljárással összhangban kell 

elfogadni. 

(5) A Bizottság a 18. cikknek 

megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadhat el az (1) bekezdés 

értelmében megadandó minimális 

információk pontosabb meghatározása 

érdekében, ideértve az (1) bekezdés f) 

pontjában említett mutatók, térképek és 

tagállami áttekintések meghatározását is. 

Or. en 

Indokolás 

A végrehajtás nyomon követése érdekében megadandó minimális információk pontosabb [!] 

meghatározásának elfogadása kiegészíti az alap-jogiaktus nem lényeges elemeit, ezért azokat 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján kell elfogadni. A 13. cikk (5) bekezdésében 

szereplő felhatalmazás kapcsolódó formátumra történő korlátozása, ahogyan azt az ENVI 

bizottság a 21. módosításban elfogadta, indokolatlanul korlátozza a Bizottság 

felhatalmazását. Aránytalan lenne az ilyen további meghatározások elfogadására rendes 

jogalkotási eljárást előírni. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.11.2018 A8-0336/35 

Módosítás  35 

Bas Eickhout 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0336/2018 

Julie Girling 

A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az Európai Parlament vagy a 

Tanács bármikor visszavonhatja a 4. cikk 

(3) bekezdésében, a 7. cikk (5) 

bekezdésében és a 15. cikkben említett 

felhatalmazást. A visszavonásról szóló 

határozat megszünteti az abban 

meghatározott felhatalmazást. A határozat 

az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 

kihirdetését követő napon, vagy a benne 

megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. 

A határozat nem érinti a már hatályban 

lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

érvényességét. 

(3) Az Európai Parlament vagy a 

Tanács bármikor visszavonhatja a 4. cikk 

(3) bekezdésében, a 7. cikk (5) 

bekezdésében, a 7. cikk (6) bekezdésében, 

a 13. cikk (5) bekezdésében és a 15. 

cikkben említett felhatalmazást. A 

visszavonásról szóló határozat megszünteti 

az abban meghatározott felhatalmazást. A 

határozat az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában való kihirdetését követő napon, 

vagy a benne megjelölt későbbi időpontban 

lép hatályba. A határozat nem érinti a már 

hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusok érvényességét. 

Or. en 

Indokolás 

(A módosítás ugyanezen szerzőnek a 7. cikk (6) bekezdéséhez és a 13. cikk (5) bekezdéséhez 

benyújtott módosításaiból következik.) 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.11.2018 A8-0336/36 

Módosítás  36 

Bas Eickhout 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0336/2018 

Julie Girling 

A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az e bekezdésre történő 

hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 4. 

cikkét kell alkalmazni. 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

(A módosítás ugyanezen szerzőnek a 7. cikk (6) bekezdéséhez és a 13. cikk (5) bekezdéséhez 

benyújtott módosításaiból következik.) 

 


