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8.11.2018 A8-0336/31 

Alteração  31 

Bas Eickhout 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0336/2018 

Julie Girling 

Poluentes orgânicos persistentes 

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

 

Proposta de regulamento 

Considerando 25 

 
Texto da Comissão Alteração 

(25) O poder de adotar atos em 

conformidade com o artigo 290.º do 

Tratado deve ser delegado na Comissão 

para permitir, se for caso disso, o fabrico e 

a utilização de uma substância enumerada 

no anexo I, parte A, ou no anexo II, 

parte A, do presente regulamento como 

substância intermédia em sistema fechado 

num local determinado, para estabelecer 

limites de concentração de uma substância 

para efeitos dos anexos IV e V e para 

alterar os anexos do presente regulamento, 

a fim de os adaptar a alterações das listas 

de substâncias constantes dos anexos da 

Convenção ou do Protocolo, bem como 

para alterar as entradas ou disposições 

constantes dos anexos do presente 

regulamento, adaptando-as ao progresso 

científico e técnico. 

(25) O poder de adotar atos em 

conformidade com o artigo 290.º do 

Tratado deve ser delegado na Comissão 

para adotar medidas adicionais relativas à 

gestão de resíduos, para especificar as 

informações mínimas a fornecer pelos 

Estados-Membros no quadro do 

acompanhamento da execução do 

presente regulamento, para permitir, se 

for caso disso, o fabrico e a utilização de 

uma substância enumerada no anexo I, 

parte A, ou no anexo II, parte A, do 

presente regulamento como substância 

intermédia em sistema fechado num local 

determinado, para estabelecer limites de 

concentração de uma substância para 

efeitos dos anexos IV e V e para alterar os 

anexos do presente regulamento, a fim de 

os adaptar a alterações das listas de 

substâncias constantes dos anexos da 

Convenção ou do Protocolo, bem como 

para alterar as entradas ou disposições 

constantes dos anexos do presente 

regulamento, adaptando-as ao progresso 

científico e técnico. 

Or. en 

(Relacionada com as alterações do mesmo autor do artigo 7.º, n.º 6, e do artigo 13.º, n.º 5.) 
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Justificação 

A adoção de medidas adicionais relativas à gestão de resíduos e uma especificação 

suplementar das informações mínimas a fornecer pelos Estados-Membros no quadro do 

acompanhamento da execução do presente regulamento devem ser adotadas através de atos 

delegados, na medida em que completam o ato de base. 
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8.11.2018 A8-0336/32 

Alteração  32 

Bas Eickhout 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0336/2018 

Julie Girling 

Poluentes orgânicos persistentes 

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

 

Proposta de regulamento 

Considerando 28 

 
Texto da Comissão Alteração 

(28) A fim de garantir condições 

uniformes para a execução do presente 

regulamento, devem ser atribuídas 

competências de execução à Comissão 

para adotar medidas adicionais relativas à 

gestão de resíduos e especificar as 

informações mínimas que devem ser 

prestadas pelos Estados-Membros no 

acompanhamento da execução do 

presente regulamento. Essas competências 

devem ser exercidas em conformidade com 

o Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 

Parlamento Europeu e do Conselho29. 

Suprimido 

_________________  

29Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 

de fevereiro de 2011, que estabelece as 

regras e os princípios gerais relativos aos 

mecanismos de controlo pelos Estados-

Membros do exercício das competências de 

execução pela Comissão (JO L 55 de 

28.2.2011, p. 13). 

 

Or. en 

(Relacionada com as alterações do mesmo autor do artigo 7.º, n.º 6, e do artigo 13.º, n.º 5.) 

Justificação 

Estas questões devem ser adotadas através de atos delegados, na medida em que completam 

o ato de base. 
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8.11.2018 A8-0336/33 

Alteração  33 

Bas Eickhout 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0336/2018 

Julie Girling 

Poluentes orgânicos persistentes 

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 6 

 
Texto da Comissão Alteração 

6. A Comissão pode, se for caso disso 

e tendo em conta a evolução técnica e as 

diretrizes e decisões internacionais 

aplicáveis, bem como quaisquer 

autorizações concedidas por um Estado-

Membro ou pela autoridade competente 

por ele designada, adotar, nos termos do 

n.º 4 e do anexo V, por intermédio de atos 

de execução, medidas adicionais 

relacionadas com a aplicação do presente 

artigo. Designadamente, a 

Comissão pode especificar as 

informações a apresentar pelos Estados-

Membros, nos termos da subalínea iii) da 

alínea b) do n.º 4. Essas medidas são 

decididas nos termos do procedimento 

consultivo estabelecido no artigo 20.º, 

n.º 2. 

6. A Comissão fica habilitada a 

adotar atos delegados em conformidade 

com o artigo 18.º, a fim de adotar medidas 

adicionais relacionadas com a execução 

do presente artigo, tendo em conta a 

evolução técnica e as diretrizes e decisões 

internacionais aplicáveis, bem como 

quaisquer autorizações concedidas por um 

Estado-Membro ou pela autoridade 

competente por ele designada nos termos 

do n.º 4 e do anexo V. Designadamente, a 

Comissão pode especificar as 

informações a apresentar pelos Estados-

Membros, nos termos da subalínea iii) da 

alínea b) do n.º 4. 

Or. en 

Justificação 

A adoção de medidas adicionais [!] relativas à gestão de resíduos completa elementos não 

essenciais do ato de base, pelo que deve ser efetuada através de atos delegados. Limitar a 

delegação de poderes do artigo 7.º, n.º 6, à definição do formato das informações, conforme a 

alteração 14 aprovada pela ENVI, limita indevidamente os poderes delegados à Comissão. 

Seria desproporcionado exigir a adoção dessas medidas adicionais pelo processo legislativo 

ordinário. 
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8.11.2018 A8-0336/34 

Alteração  34 

Bas Eickhout 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0336/2018 

Julie Girling 

Poluentes orgânicos persistentes 

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 5 

 
Texto da Comissão Alteração 

5. A Comissão pode adotar atos de 

execução que especifiquem as 

informações mínimas a fornecer em 

conformidade com o n.º 1, incluindo a 

definição de indicadores, mapas de síntese 

e relatórios dos Estados-Membros a que se 

refere o n.º 1, alínea f). Esses atos de 

execução são adotados nos termos do 

procedimento consultivo a que se refere o 

artigo 20.º, n.º 2. 

5. A Comissão fica habilitada a 

adotar atos delegados em conformidade 

com o artigo 18.º para especificar as 

informações mínimas a fornecer em 

conformidade com o n.º 1, incluindo a 

definição de indicadores, mapas de síntese 

e relatórios dos Estados-Membros a que se 

refere o n.º 1, alínea f). 

Or. en 

Justificação 

A adoção de especificações adicionais [!] das informações mínimas a fornecer para o 

acompanhamento da execução completa elementos não essenciais do ato de base, pelo que 

deve ser efetuada através de atos delegados. Limitar a delegação de poderes do artigo 13.º, 

n.º 5, à definição do formato das informações, conforme a alteração 21 aprovada pela ENVI, 

limita indevidamente os poderes delegados à Comissão. Seria desproporcionado exigir a 

adoção dessas especificações adicionais pelo processo legislativo ordinário. 
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8.11.2018 A8-0336/35 

Alteração  35 

Bas Eickhout 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0336/2018 

Julie Girling 

Poluentes orgânicos persistentes 

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

3. A delegação de poderes referida no 

artigo 4.º, n.º 3, no artigo 7.º, n.º 5.º, e no 

artigo 15.º pode ser revogada em qualquer 

momento pelo Parlamento Europeu ou pelo 

Conselho. A decisão de revogação põe 

termo à delegação dos poderes nela 

especificados. A decisão de revogação 

produz efeitos a partir do dia seguinte ao 

da sua publicação no Jornal Oficial da 

União Europeia ou de uma data posterior 

nela especificada. A decisão de revogação 

não afeta os atos delegados já em vigor. 

3. A delegação de poderes referida no 

artigo 4.º, n.º 3, no artigo 7.º, n.os 5 e 6, no 

artigo 13.º, n.º 5, e no artigo 15.º pode ser 

revogada em qualquer momento pelo 

Parlamento Europeu ou pelo Conselho. A 

decisão de revogação põe termo à 

delegação dos poderes nela especificados. 

A decisão de revogação produz efeitos a 

partir do dia seguinte ao da sua publicação 

no Jornal Oficial da União Europeia ou de 

uma data posterior nela especificada. A 

decisão de revogação não afeta os atos 

delegados já em vigor. 

Or. en 

Justificação 

Alteração consecutiva, relacionada com as alterações do mesmo autor do artigo 7.º, n.º 6, e 

do artigo 13.º, n.º 5. 
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8.11.2018 A8-0336/36 

Alteração  36 

Bas Eickhout 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0336/2018 

Julie Girling 

Poluentes orgânicos persistentes 

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Sempre que se faça referência ao 

presente número, é aplicável o artigo 4.º 

do Regulamento (UE) n.º 182/2011. 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

Alteração consecutiva, relacionada com as alterações do mesmo autor do artigo 7.º, n.º 6, e 

do artigo 13.º, n.º 5. 

 


