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8.11.2018 A8-0336/31 

Poprawka  31 

Bas Eickhout 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0336/2018 

Julie Girling 

Trwałe zanieczyszczenia organiczne 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 25 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(25) Komisja powinna posiadać 

uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z 

art. 290 Traktatu, aby umożliwić, w 

stosownych przypadkach, produkcję i 

używanie substancji wymienionej w części 

A załącznika I lub części A załącznika II 

do niniejszego rozporządzenia jako 

półproduktu wykorzystywanego w 

systemie zamkniętej instalacji, w celu 

ustalenia dopuszczalnych wartości stężenia 

dla substancji do celów załączników IV i V 

oraz wprowadzania zmian w załącznikach 

do niniejszego rozporządzenia, aby 

dostosować je do wszelkich zmian w 

wykazie substancji zawartym w 

załącznikach do konwencji lub protokołu, a 

także w celu modyfikacji istniejących 

wpisów lub przepisów w załącznikach do 

niniejszego rozporządzenia w celu 

dostosowania ich do postępu naukowego i 

technicznego. 

(25) Komisja powinna posiadać 

uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z 

art. 290 Traktatu, aby przyjąć dodatkowe 

środki dotyczące gospodarowania 

odpadami, określić minimalne informacje, 

które mają być przekazywane przez 

państwa członkowskie w ramach 

monitorowania wdrażania niniejszego 

rozporządzenia, aby umożliwić, w 

stosownych przypadkach, produkcję i 

używanie substancji wymienionej w części 

A załącznika I lub części A załącznika II 

do niniejszego rozporządzenia jako 

półproduktu wykorzystywanego w 

systemie zamkniętej instalacji, w celu 

ustalenia dopuszczalnych wartości stężenia 

dla substancji do celów załączników IV i V 

oraz wprowadzania zmian w załącznikach 

do niniejszego rozporządzenia, aby 

dostosować je do wszelkich zmian w 

wykazie substancji zawartym w 

załącznikach do konwencji lub protokołu, a 

także w celu modyfikacji istniejących 

wpisów lub przepisów w załącznikach do 

niniejszego rozporządzenia w celu 

dostosowania ich do postępu naukowego i 

technicznego. 

Or. en 

(Poprawka powiązana z poprawkami tego samego autora do art. 7 ust. 6 i art. 13 ust. 5.) 
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Uzasadnienie 

Przyjęcie dodatkowych środków dotyczących gospodarowania odpadami oraz dalsza 

specyfikacja minimalnych informacji, które mają być przekazywane przez państwa 

członkowskie w ramach monitorowania wdrażania niniejszego rozporządzenia, powinny być 

przyjmowane w drodze aktów delegowanych, ponieważ uzupełniają one akt podstawowy. 
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8.11.2018 A8-0336/32 

Poprawka  32 

Bas Eickhout 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0336/2018 

Julie Girling 

Trwałe zanieczyszczenia organiczne 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 28 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(28) W celu zapewnienia jednolitych 

warunków wdrażania niniejszego 

rozporządzenia należy powierzyć Komisji 

uprawnienia wykonawcze w odniesieniu 

do przyjmowania dodatkowych środków 

dotyczących gospodarowania odpadami i 

do określania minimalnych informacji, 

które mają być przekazywane przez 

państwa członkowskie w ramach 

monitorowania wdrażania niniejszego 

rozporządzenia. Uprawnienia te należy 

wykonywać zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

182/201129 . 

skreśla się 

_________________  

29 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 

dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 

przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 

kontroli przez państwa członkowskie 

wykonywania uprawnień wykonawczych 

przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 

13). 

 

Or. en 

(Poprawka powiązana z poprawkami tego samego autora do art. 7 ust. 6 i art. 13 ust. 5.) 
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Uzasadnienie 

Kwestie te powinny zostać ustalone w drodze aktów delegowanych, ponieważ uzupełniają one 

akt podstawowy. 
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8.11.2018 A8-0336/33 

Poprawka  33 

Bas Eickhout 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0336/2018 

Julie Girling 

Trwałe zanieczyszczenia organiczne 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 6 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. W stosownych przypadkach i przy 

uwzględnieniu rozwoju technicznego i 

odnośnych wytycznych i decyzji 

międzynarodowych oraz wszelkich 

zezwoleń udzielonych przez państwo 

członkowskie lub właściwy organ 

wyznaczony przez to państwo 

członkowskie zgodnie z ust. 4 i 

załącznikiem V, Komisja może , w drodze 

aktów wykonawczych, przyjąć dodatkowe 

środki dotyczące stosowania niniejszego 

artykułu. W szczególności Komisja może 

określić informacje, które mają być 

przekazywane przez państwa członkowskie 

zgodnie z ust. 4 lit. b) ppkt (iii). Środki te 

ustala się zgodnie z procedurą doradczą 

ustanowioną w art. 20 ust. 2. 

6. Komisja jest uprawniona do 

przyjmowania aktów delegowanych 

zgodnie z art. 18 w celu przyjęcia 

dodatkowych środków dotyczących 

stosowania niniejszego artykułu, przy 

uwzględnieniu rozwoju technicznego i 

odnośnych wytycznych i decyzji 

międzynarodowych oraz wszelkich 

zezwoleń udzielonych przez państwo 

członkowskie lub właściwy organ 

wyznaczony przez to państwo 

członkowskie zgodnie z ust. 4 i 

załącznikiem V. W szczególności 

Komisja może określić informacje, które 

mają być przekazywane przez państwa 

członkowskie zgodnie z ust. 4 lit. b) ppkt 

(iii). 

Or. en 

Uzasadnienie 

Przyjęcie dodatkowych [!] środków dotyczących gospodarowania odpadami stanowi 

uzupełnienie innych niż istotne elementów aktu podstawowego i w związku z tym środki te 

należy przyjmować w drodze aktów delegowanych. Ograniczenie upoważnienia określonego 

w art. 7 ust. 6 do formatu informacji, przyjęte przez komisję ENVI w poprawce 14, niesłusznie 

ogranicza uprawnienia Komisji. Nakładanie wymogu stosowania zwykłej procedury 

ustawodawczej w celu przyjęcia takich dodatkowych środków byłoby nieproporcjonalne. 
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8.11.2018 A8-0336/34 

Poprawka  34 

Bas Eickhout 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0336/2018 

Julie Girling 

Trwałe zanieczyszczenia organiczne 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Komisja może przyjąć akty 

wykonawcze szczegółowo określające 

minimalny zakres informacji, które należy 

przekazywać zgodnie z ust. 1, w tym 

definicje wskaźników, mapy i przeglądy 

państw członkowskich, o których mowa w 

ust. 1 lit. f). Wspomniane akty 

wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 

procedurą doradczą, o której mowa w art. 

20 ust. 2. 

5. Komisja jest uprawniona do 

przyjmowania aktów delegowanych 

zgodnie z art. 18 w celu dodatkowego 

sprecyzowania minimalnych informacji, 

które należy przekazywać zgodnie z ust. 1, 

obejmujących definicje wskaźników, mapy 

i przeglądy państw członkowskich, o 

których mowa w ust. 1 lit. f). 

Or. en 

Uzasadnienie 

Przyjęcie dodatkowych [!] specyfikacji minimalnych informacji, które mają być przekazywane 

w ramach monitorowania wdrażania niniejszego rozporządzenia, stanowi uzupełnienie 

innych niż istotne elementów aktu podstawowego i w związku z tym specyfikacje te należy 

przyjmować w drodze aktów delegowanych. Ograniczenie upoważnienia określonego w art. 

13 ust. 5 do formatu informacji, przyjęte przez komisję ENVI w poprawce 21, niesłusznie 

ogranicza uprawnienia Komisji. Nakładanie wymogu stosowania zwykłej procedury 

ustawodawczej w celu przyjęcia takich dodatkowych specyfikacji byłoby nieproporcjonalne. 
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8.11.2018 A8-0336/35 

Poprawka  35 

Bas Eickhout 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0336/2018 

Julie Girling 

Trwałe zanieczyszczenia organiczne 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Przekazanie uprawnień, o którym 

mowa w art. 4 ust. 3, art. 7 ust. 5 i art. 15, 

może zostać w dowolnym momencie 

odwołane przez Parlament Europejski lub 

przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 

przekazanie określonych w niej uprawnień. 

Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna 

następnego dnia po jej opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

lub w określonym w tej decyzji 

późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 

ważność jakichkolwiek już 

obowiązujących aktów delegowanych. 

3. Przekazanie uprawnień, o którym 

mowa w art. 4 ust. 3, art. 7 ust. 5 i 6, art. 

13 ust. 5 i art. 15, może zostać w 

dowolnym momencie odwołane przez 

Parlament Europejski lub przez Radę. 

Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 

określonych w niej uprawnień. Decyzja o 

odwołaniu staje się skuteczna następnego 

dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej lub w 

określonym w tej decyzji późniejszym 

terminie. Nie wpływa ona na ważność 

jakichkolwiek już obowiązujących aktów 

delegowanych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka wynikająca z poprawek tego samego autora do art. 7 ust. 6 i art. 13 ust. 5. 
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8.11.2018 A8-0336/36 

Poprawka  36 

Bas Eickhout 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0336/2018 

Julie Girling 

Trwałe zanieczyszczenia organiczne 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 20 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Kiedy w niniejszym rozporządzeniu 

przywoływane są przepisy niniejszego 

ustępu, zastosowanie ma art. 4 

rozporządzenia (UE) nr 182/2011 . 

skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka wynikająca z poprawek tego samego autora do art. 7 ust. 6 i art. 13 ust. 5. 

 


