
 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

8.11.2018 A8-0336/31 

Amendement  31 

Bas Eickhout 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0336/2018 

Julie Girling 

Persistente organische verontreinigende stoffen 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 25 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(25) De bevoegdheid overeenkomstig 

artikel 290 van het Verdrag handelingen 

vast te stellen moet aan de Commissie 

worden overgedragen om, waar nodig, de 

vervaardiging en het gebruik als 

tussenproduct in een tot de locatie beperkt 

gesloten systeem van een in deel A van 

bijlage I of deel A van bijlage II bij deze 

verordening opgenomen stof toe te staan, 

om voor de toepassing van de bijlagen IV 

en V voor een stof 

concentratiegrenswaarden vast te stellen en 

om de bijlagen bij deze verordening te 

wijzigen teneinde deze aan eventuele 

veranderingen van de in de bijlagen bij het 

verdrag of het protocol opgenomen lijst 

met stoffen aan te passen alsmede om 

bestaande vermeldingen of bepalingen in 

de bijlagen bij deze verordening te 

wijzigen teneinde deze aan de vooruitgang 

van wetenschap en techniek aan te passen. 

(25) De bevoegdheid overeenkomstig 

artikel 290 van het Verdrag handelingen 

vast te stellen moet aan de Commissie 

worden overgedragen om aanvullende 

maatregelen met betrekking tot het beheer 

van afvalstoffen vast te stellen, om te 

bepalen welke informatie lidstaten bij het 

toezicht op de uitvoering van deze 

verordening minimaal moeten 

verstrekken, om, waar nodig, de 

vervaardiging en het gebruik als 

tussenproduct in een tot de locatie beperkt 

gesloten systeem van een in deel A van 

bijlage I of deel A van bijlage II bij deze 

verordening opgenomen stof toe te staan, 

om voor de toepassing van de bijlagen IV 

en V voor een stof 

concentratiegrenswaarden vast te stellen en 

om de bijlagen bij deze verordening te 

wijzigen teneinde deze aan eventuele 

veranderingen van de in de bijlagen bij het 

verdrag of het protocol opgenomen lijst 

met stoffen aan te passen alsmede om 

bestaande vermeldingen of bepalingen in 

de bijlagen bij deze verordening te 

wijzigen teneinde deze aan de vooruitgang 

van wetenschap en techniek aan te passen. 

Or. en 

(hangt samen met de amendementen van dezelfde indiener op artikel 7, lid 6, en artikel 13, lid 

5.) 
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Motivering 

De vaststelling van aanvullende maatregelen met betrekking tot afvalbeheer en de nadere 

specificatie van de informatie die de lidstaten bij het toezicht op de uitvoering van deze 

verordening minimaal moeten verstrekken, moeten worden vastgesteld door middel van 

gedelegeerde handelingen, aangezien de basishandeling hiermee wordt aangevuld. 
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8.11.2018 A8-0336/32 

Amendement  32 

Bas Eickhout 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0336/2018 

Julie Girling 

Persistente organische verontreinigende stoffen 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 28 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(28) Om eenvormige voorwaarden te 

waarborgen voor de uitvoering van deze 

verordening, moeten aan de Commissie 

uitvoeringsbevoegdheden worden 

toegekend om aanvullende maatregelen 

met betrekking tot het beheer van 

afvalstoffen vast te stellen en om te 

bepalen welke informatie lidstaten bij het 

toezicht op de uitvoering van deze 

verordening minimaal moeten 

verstrekken. Die bevoegdheden moeten 

worden uitgeoefend in overeenstemming 

met Verordening (EU) nr. 182/2011 van 

het Europees Parlement en de Raad16. 

Schrappen 

_________________  

16Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad van 16 

februari 2011 tot vaststelling van de 

algemene voorschriften en beginselen die 

van toepassing zijn op de wijze waarop de 

lidstaten de uitoefening van de 

uitvoeringsbevoegdheden door de 

Commissie controleren (PB L 55 van 

28.2.2011, blz. 13). 

 

Or. en 

(hangt samen met de amendementen van dezelfde indiener op artikel 7, lid 6, en artikel 13, lid 

5.) 
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Motivering 

Deze bepalingen moeten worden vastgesteld door middel van gedelegeerde handelingen, 

aangezien zij een aanvulling vormen op de basishandeling. 
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8.11.2018 A8-0336/33 

Amendement  33 

Bas Eickhout 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0336/2018 

Julie Girling 

Persistente organische verontreinigende stoffen 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. De Commissie kan, in 

voorkomende gevallen en met 

inachtneming van technische 

ontwikkelingen en relevante internationale 

richtlijnen en besluiten en eventuele 

vergunningen verleend door een lidstaat 

of door de door die lidstaat 

overeenkomstig lid 4 en bijlage V 

aangewezen instantie, middels 

uitvoeringshandelingen aanvullende 

maatregelen vaststellen met betrekking tot 

de uitvoering van dit artikel. De 

Commissie kan met name de door de 

lidstaten overeenkomstig lid 4, onder b), 

iii) , in te dienen informatie specificeren . 

Dergelijke maatregelen worden 

vastgesteld overeenkomstig de in 

artikel 20, lid 2, 

vastgestelde raadplegingsprocedure . 

6. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 18 gedelegeerde 

handelingen vast te stellen om 

aanvullende maatregelen met betrekking 

tot de uitvoering van dit artikel vast te 

stellen, met inachtneming van technische 

ontwikkelingen en relevante internationale 

richtlijnen en besluiten en eventuele 

vergunningen verleend door een lidstaat of 

de door die lidstaat overeenkomstig lid 4 

en bijlage V aangewezen instantie. De 

Commissie kan met name de door de 

lidstaten overeenkomstig lid 4, onder b), 

iii) , in te dienen informatie specificeren . 

Or. en 

Motivering 

Aanvullende [!] maatregelen met betrekking tot afvalbeheer vormen een aanvulling op niet-

essentiële onderdelen van de basishandeling en moeten daarom door middel van 

gedelegeerde handelingen worden vastgesteld. Door de delegatie van bevoegdheden in artikel 

7, lid 6, te beperken tot het door ENVI in AM 14 vastgestelde formaat van de informatie, 

worden de gedelegeerde bevoegdheden van de Commissie ten onrechte beperkt. Het zou 

onevenredig zijn om voor de vaststelling van dergelijke aanvullende maatregelen een gewone 

wetgevingsprocedure te vereisen. 
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8.11.2018 A8-0336/34 

Amendement  34 

Bas Eickhout 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0336/2018 

Julie Girling 

Persistente organische verontreinigende stoffen 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment 

5. De Commissie kan 

uitvoeringshandelingen vaststellen waarin 
de minimaal te verstrekken informatie 

overeenkomstig lid 1, alsook de definitie 

van de in lid 1, onder f), bedoelde 

indicatoren, kaarten en overzichten van de 

lidstaten wordt bepaald. Die 

uitvoeringshandelingen worden 

vastgesteld overeenkomstig de in 

artikel 20, lid 2, vastgestelde 

raadplegingsprocedure. 

5. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 18 gedelegeerde 

handelingen vast te stellen om de 

minimaal te verstrekken informatie 

overeenkomstig lid 1, alsook de definitie 

van de in lid 1, onder f), bedoelde 

indicatoren, kaarten en overzichten van de 

lidstaten nader te specificeren. 

Or. en 

Motivering 

Nadere [!] specificaties van de voor het toezicht op de uitvoering minimaal te verstrekken 

informatie vormen een aanvulling op niet-essentiële onderdelen van de basishandeling en 

moeten daarom door middel van gedelegeerde handelingen worden vastgesteld. Door de 

delegatie van bevoegdheden in artikel 13, lid 5, te beperken tot het door ENVI in AM 21 

vastgestelde formaat van de informatie, worden de gedelegeerde bevoegdheden van de 

Commissie ten onrechte beperkt. Het zou onevenredig zijn om voor de vaststelling van 

dergelijke aanvullende specificaties een gewone wetgevingsprocedure te vereisen. 
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8.11.2018 A8-0336/35 

Amendement  35 

Bas Eickhout 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0336/2018 

Julie Girling 

Persistente organische verontreinigende stoffen 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Het Europees Parlement of de Raad 

kan de in artikel 4, lid 3, artikel 7, lid 5, en 

artikel 15 bedoelde bevoegdheidsdelegatie 

te allen tijde intrekken. Het besluit tot 

intrekking beëindigt de delegatie van de in 

dat besluit genoemde bevoegdheid. Het 

wordt van kracht op de dag na die van de 

bekendmaking ervan in het Publicatieblad 

van de Europese Unie of op een daarin 

genoemde latere datum. Het laat de 

geldigheid van de reeds van kracht zijnde 

gedelegeerde handelingen onverlet. 

3. Het Europees Parlement of de Raad 

kan de in artikel 4, lid 3, artikel 7, leden 5 

en 6, artikel 13, lid 5, en artikel 15 

bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen 

tijde intrekken. Het besluit tot intrekking 

beëindigt de delegatie van de in dat besluit 

genoemde bevoegdheid. Het wordt van 

kracht op de dag na die van de 

bekendmaking ervan in het Publicatieblad 

van de Europese Unie of op een daarin 

genoemde latere datum. Het laat de 

geldigheid van de reeds van kracht zijnde 

gedelegeerde handelingen onverlet. 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement hangt samen met de amendementen van dezelfde indiener met betrekking tot 

artikel 7, lid 6, en artikel 13, lid 5. 
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8.11.2018 A8-0336/36 

Amendement  36 

Bas Eickhout 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0336/2018 

Julie Girling 

Persistente organische verontreinigende stoffen 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 20 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Wanneer naar dit lid wordt 

verwezen, is artikel 4 van Verordening 

(EU) nr. 182/2011 van toepassing. 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement hangt samen met de amendementen van dezelfde indiener met betrekking tot 

artikel 7, lid 6, en artikel 13, lid 5. 

 


