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8.11.2018 A8-0336/31 

Emenda  31 

Bas Eickhout 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0336/2018 

Julie Girling 

Pollutanti organiċi persistenti 

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

 

Proposta għal regolament 

Premessa 25 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(25) Is-setgħa li jiġu adottati atti 

b'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat 

għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 

biex tippermetti, skont il-każ, il-

manifattura u l-użu ta' sustanza elenkata 

fil-Parti A tal-Anness I jew fil-Parti A tal-

Anness II ta' dan ir-Regolament bħala 

prodotti intermedji limitati għas-sit ta' 

produzzjoni u f'sistema magħluqa, biex 

tistabbilixxi limiti għall-konċentrazzjoni 

għal sustanza għall-finijiet tal-Annessi IV u 

V u li temenda l-Annessi ta' dan ir-

Regolament sabiex jiġu adattati għal bidliet 

fil-lista ta' sustanzi mniżżla fl-Annessi tal-

Konvenzjoni jew tal-Protokoll jew li 

timmodifika entrati jew dispożizzjonijiet 

eżistenti fl-Annessi ta' dan ir-Regolament 

sabiex tadattahom għall-progress xjentifiku 

u tekniku. 

(25) Is-setgħa li jiġu adottati atti 

b'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat 

għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 

biex jiġi adottati miżuri addizzjonali 

relatati mal-ġestjoni tal-iskart, biex tkun 

speċifikata l-informazzjoni minima li 

għandha tiġi provduta mill-Istati Membri 

fil-monitoraġġ tal-implimentazzjoni ta' 

dan ir-Regolament, biex tippermetti, skont 

il-każ, il-manifattura u l-użu ta' sustanza 

elenkata fil-Parti A tal-Anness I jew fil-

Parti A tal-Anness II ta' dan ir-Regolament 

bħala prodotti intermedji limitati għas-sit 

ta' produzzjoni u f'sistema magħluqa, biex 

tistabbilixxi limiti għall-konċentrazzjoni 

għal sustanza għall-finijiet tal-Annessi IV u 

V u li temenda l-Annessi ta' dan ir-

Regolament sabiex jiġu adattati għal bidliet 

fil-lista ta' sustanzi mniżżla fl-Annessi tal-

Konvenzjoni jew tal-Protokoll jew li 

timmodifika entrati jew dispożizzjonijiet 

eżistenti fl-Annessi ta' dan ir-Regolament 

sabiex tadattahom għall-progress xjentifiku 

u tekniku. 

Or. en 

(Marbuta mal-emendi tal-istess awtur għall-Artikoli 7(6) u 13(5).) 
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Ġustifikazzjoni 

L-adozzjoni ta' miżuri addizzjonali relatati mal-ġestjoni tal-iskart u l-ispeċifikazzjoni ulterjuri 

tal-informazzjoni minima li għandha tiġi pprovduta mill-Istati Membri fil-monitoraġġ tal-

implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament għandha ssir permezz ta' atti delegati, għax dawn 

jissupplimentaw l-att bażiku. 
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8.11.2018 A8-0336/32 

Emenda  32 

Bas Eickhout 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0336/2018 

Julie Girling 

Pollutanti organiċi persistenti 

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

 

Proposta għal regolament 

Premessa 28 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(28) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 

uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan 

ir-Regolament, is-setgħat ta' 

implimentazzjoni jenħtieġ jiġu konferiti 

lill-Kummissjoni biex tadotta miżuri 

addizzjonali marbuta mal-ġestjoni tal-

iskart u biex tispeċifika l-informazzjoni 

minima li għandha tiġi pprovduta mill-

Istati Membri fil-monitoraġġ tal-

implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament. 

Jenħtieġ li dawk is-setgħat jiġu eżerċitati 

f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 

182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill29 . 

imħassar 

_________________  

29 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 

ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-

prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 

kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 

mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 

implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 

13). 

 

Or. en 

(Marbuta mal-emendi tal-istess awtur għall-Artikoli 7(6) u 13(5).) 
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Ġustifikazzjoni 

Dawn il-kwistjonijiet għandhom jiġu adottati permezz ta' atti delegati, għax jissupplimentaw 

l-att bażiku. 
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8.11.2018 A8-0336/33 

Emenda  33 

Bas Eickhout 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0336/2018 

Julie Girling 

Pollutanti organiċi persistenti 

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

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 6 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. Il-Kummissjoni tista', fejn xieraq, 

u waqt li tikkonsidra l-iżviluppi tekniċi u l-

linji gwida u d-deċiżjonijiet internazzjonali 

relevanti u kull awtorizzazzjoni mogħtija 

minn Stat Membru, jew mill-awtorità 

kompetenti nominata minn dak l-Istat 

Membru skont il-paragrafu 4 u l-Anness V, 

tadotta, permezz ta' atti ta' 

implimentazzjoni, miżuri addizjonali dwar 

l-implimentazzjoni ta' dan l-Artikolu. 

B'mod partikolari, il-Kummissjoni tista' 

tispeċifika l-informazzjoni li għandha 

tintbagħat mill-Istati Membri skont il-

paragrafu 4(b)(iii). Dawn il-miżuri 

għandhom jiġu deċiżi skont il-proċedura 

konsultattiva stabbilita fl-Artikolu 20(2). 

6. Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li 

tadotta atti delegati skont l-Artikolu 18 

sabiex tadotta miżuri addizzjonali relatati 

mal-implimentazzjoni ta' dan l-Artikolu, 

filwaqt li tikkonsidra l-iżviluppi tekniċi u l-

linji gwida u d-deċiżjonijiet internazzjonali 

relevanti u kull awtorizzazzjoni mogħtija 

minn Stat Membru, jew mill-awtorità 

kompetenti nominata minn dak l-Istat 

Membru skont il-paragrafu 4 u l-Anness V. 

B'mod partikolari, il-Kummissjoni tista' 

tispeċifika l-informazzjoni li għandha 

tintbagħat mill-Istati Membri skont il-

paragrafu 4(b)(iii). 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-adozzjoni ta' miżuri addizzjonali [!] rigward il-ġestjoni tal-iskart tissupplimenta elementi 

mhux essenzjali tal-att bażiku, u għaldaqstant għandha ssir fil-forma ta' atti delegati. L-

illimitar tas-setgħa tal-Artikolu 7(6) għall-format relatat, kif adottat mill-Kumitat ENVI fl-

emenda 14, jillimita b'mod indebitu s-setgħa tal-Kummissjoni. Ikun sproporzjonat li tkun 

meħtieġa proċedura leġiżlattiva ordinarja għall-adozzjoni ta' miżuri addizzjonali bħal dawn. 



 

AM\1168512MT.docx  PE624.214v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

8.11.2018 A8-0336/34 

Emenda  34 

Bas Eickhout 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0336/2018 

Julie Girling 

Pollutanti organiċi persistenti 

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

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 5 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' 

implimentazzjoni li jkomplu jispeċifikaw 

l-informazzjoni minima li għandha tingħata 

skont il-paragrafu 1, inkluż id-definizzjoni 

ta' indikaturi, mapep u l-ħarsa ġenerali tal-

Istati Membri msemmija fil-paragrafu 1(f). 

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 

għandhom jiġu adottati skont il-

proċedura konsultattiva msemmija fl-

Artikolu 20(2). 

5. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa 

li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 18 li 

jispeċifikaw b'mod ulterjuri l-

informazzjoni minima li għandha tingħata 

skont il-paragrafu 1, inkluż id-definizzjoni 

ta' indikaturi, mapep u l-ħarsa ġenerali tal-

Istati Membri msemmija fil-paragrafu 1(f). 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-adozzjoni ta' speċifikazzjonijiet ulterjuri[!] tal-informazzjoni minima li għandha tingħata 

għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tissupplimenta elementi mhux essenzjali tal-att bażiku, 

u għaldaqstant għandha ssir fil-forma ta' atti delegati. L-illimitar tas-setgħa tal-Artikolu 

13(5) għall-format relatat, kif adottat mill-Kumitat ENVI fl-emenda 21, jillimita b'mod 

indebitu s-setgħa tal-Kummissjoni. Ikun sproporzjonat li tkun meħtieġa proċedura leġiżlattiva 

ordinarja għall-adozzjoni ta' speċifikazzjonijiet addizzjonali bħal dawn. 
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8.11.2018 A8-0336/35 

Emenda  35 

Bas Eickhout 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0336/2018 

Julie Girling 

Pollutanti organiċi persistenti 

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

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-

Artikoli 4(3), 7(5) u 15 tista' tiġi revokata fi 

kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew 

jew mill-Kunsill. Id-deċiżjoni ta' revoka 

għandha ttemm id-delega tas-setgħa 

speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Għandu 

jkollha effett fil-jum wara dak tal-

pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal 

Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data 

aktar tard speċifikata fiha. Ma għandha 

taffettwa l-validità tal-ebda att delegat li 

huwa diġà fis-seħħ. 

3. Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-

Artikoli 4(3), 7(5), 7(6), 13(5) u 15 tista' 

tiġi revokata fi kwalunkwe ħin mill-

Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Id-

deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm id-

delega tas-setgħa speċifikata f'dik id-

deċiżjoni. Għandu jkollha effett fil-jum 

wara dak tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni 

f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 

jew f'data aktar tard speċifikata fiha. Ma 

għandha taffettwa l-validità tal-ebda att 

delegat li huwa diġà fis-seħħ. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Emenda konsegwenzjali marbuta mal-emendi tal-istess awtur għall-Artikoli 7(6) u 13(5). 
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8.11.2018 A8-0336/36 

Emenda  36 

Bas Eickhout 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0336/2018 

Julie Girling 

Pollutanti organiċi persistenti 

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

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Fejn issir referenza għal dan il-

paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 4 

tar-Regolament (UE) Nru 182/2011. 

imħassar 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Emenda konsegwenzjali marbuta mal-emendi tal-istess awtur għall-Artikoli 7(6) u 13(5). 

 


