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RO Unită în diversitate RO 

8.11.2018 A8-0336/31 

Amendamentul  31 

Bas Eickhout 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0336/2018 

Julie Girling 

Poluanții organici persistenți 

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

 

Propunere de regulament 

Considerentul 25 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(25) Competența de a adopta acte în 

temeiul articolului 290 din tratat ar trebui 

delegată Comisiei pentru a autoriza, după 

caz, fabricarea și utilizarea substanțelor 

enumerate în partea A din anexa I și în 

partea A din anexa II la prezentul 

regulament ca intermediari limitați în 

spațiu și în sistem închis, pentru a stabili 

limitele de concentrație aplicabile unei 

substanțe în sensul anexelor IV și V și 

pentru a modifica anexele la prezentul 

regulament în vederea adaptării acestora la 

orice modificare a listei substanțelor 

prevăzute în anexele la convenție sau la 

protocol, precum și pentru a modifica 

rubricile sau dispozițiile existente ale 

anexelor la prezentul regulament în 

vederea adaptării acestora la progresul 

științific și tehnic. 

(25) Competența de a adopta acte în 

temeiul articolului 290 din tratat ar trebui 

delegată Comisiei pentru a adopta măsuri 

suplimentare de gestionare a deșeurilor, 

pentru a preciza informațiile minime care 

trebuie să fie furnizate de statele membre 

în cadrul monitorizării punerii în aplicare 

a prezentului regulament și pentru a 

autoriza, după caz, fabricarea și utilizarea 

substanțelor enumerate în partea A din 

anexa I și în partea A din anexa II la 

prezentul regulament ca intermediari 

limitați în spațiu și în sistem închis, pentru 

a stabili limitele de concentrație aplicabile 

unei substanțe în sensul anexelor IV și V și 

pentru a modifica anexele la prezentul 

regulament în vederea adaptării acestora la 

orice modificare a listei substanțelor 

prevăzute în anexele la convenție sau la 

protocol, precum și pentru a modifica 

rubricile sau dispozițiile existente ale 

anexelor la prezentul regulament în 

vederea adaptării acestora la progresul 

științific și tehnic. 

Or. en 

[Legat de amendamentele aduse de același autor articolului 7 alineatul (6) și articolului 13 

alineatul (5)]. 
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Justificare 

Adoptarea de măsuri suplimentare de gestionare a deșeurilor și aducerea unor precizări 

suplimentare cu privire la informațiile minime care urmează să fie furnizate de statele 

membre în cadrul monitorizării punerii în aplicare a prezentului regulament ar trebui să se 

facă prin acte delegate, întrucât acestea completează actul de bază. 
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RO Unită în diversitate RO 

8.11.2018 A8-0336/32 

Amendamentul  32 

Bas Eickhout 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0336/2018 

Julie Girling 

Poluanții organici persistenți 

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

 

Propunere de regulament 

Considerentul 28 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(28) În vederea asigurării unor condiții 

uniforme de punere în aplicare a 

prezentului regulament, Comisiei ar 

trebui să i se confere competențe de 

executare pentru a adopta măsuri 

suplimentare legate de gestionarea 

deșeurilor și pentru a preciza informațiile 

minime care trebuie furnizate de statele 

membre în cadrul procesului de 

monitorizare a punerii în aplicare a 

prezentului regulament. Aceste 

competențe ar trebui să fie exercitate în 

conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 

182/2011 al Parlamentului European și al 

Consiliului29. 

eliminat 

_________________  

29 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 16 februarie 2011 de stabilire a 

normelor și principiilor generale privind 

mecanismele de control de către statele 

membre al exercitării competențelor de 

executare de către Comisie (JO L 55, 

28.2.2011, p. 13). 

 

Or. en 

[Legat de amendamentele aduse de același autor articolului 7 alineatul (6) și articolului 13 

alineatul (5)]. 
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Justificare 

Aceste chestiuni ar trebui să fie adoptate prin acte delegate, deoarece acestea completează 

actul de bază. 
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8.11.2018 A8-0336/33 

Amendamentul  33 

Bas Eickhout 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0336/2018 

Julie Girling 

Poluanții organici persistenți 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. După caz și luând în considerare 

progresul tehnic și orientările și deciziile 

internaționale relevante, precum și orice 

autorizații acordate de un stat membru sau 

de autoritatea competentă desemnată de 

respectivul stat membru în conformitate cu 

alineatul (4) și cu anexa V, Comisia poate 

adopta , prin intermediul unor acte de 

punere în aplicare, măsuri suplimentare 

cu privire la punerea în aplicare a 

prezentului articol. În special, 

Comisia poate specifica informațiile care 

trebuie furnizate de statele membre în 

conformitate cu alineatul (4) litera (b) 

punctul (iii).Aceste măsuri se adoptă în 

conformitate cu procedura de consultare 

prevăzută la articolul 20 alineatul (2). 

6. Comisia este împuternicită să 

adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 18 pentru a lua măsuri 

suplimentare cu privire la punerea în 

aplicare a prezentului articol, luând în 

considerare progresul tehnic și orientările 

și deciziile internaționale relevante, precum 

și orice autorizație acordată de un stat 

membru sau de autoritatea competentă 

desemnată de respectivul stat membru în 

conformitate cu alineatul (4) și cu anexa V. 

În special, Comisia poate specifica 

informațiile care trebuie furnizate de statele 

membre în conformitate cu alineatul (4) 

litera (b) punctul (iii). 

Or. en 

Justificare 

Adoptarea de măsuri suplimentare [!] cu privire la gestionarea deșeurilor completează 

elementele neesențiale ale actului de bază și ar trebui, prin urmare, se facă prin acte 

delegate. Limitarea împuternicirii prevăzute la articolul 7 alineatul (6) la  formatul aferent, 

astfel cum a fost adoptat de Comisia ENVI în AM14, limitează în mod nejustificat 

competențele Comisiei. Ar fi disproporționat să se solicite o procedură legislativă ordinară 

pentru adoptarea unor astfel de măsuri suplimentare. 
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8.11.2018 A8-0336/34 

Amendamentul  34 

Bas Eickhout 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0336/2018 

Julie Girling 

Poluanții organici persistenți 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Comisia poate adopta acte de 

punere în aplicare menite să aducă 

precizări suplimentare cu privire la 

informațiile minime care trebuie furnizate 

în conformitate cu alineatul (1), inclusiv 

definiția indicatorilor, a hărților și a 

situațiilor generale ale statelor membre 

menționate la alineatul (1) litera (f). 

Respectivele acte de punere în aplicare se 

adoptă în conformitate cu procedura de 

consultare menționată la articolul 20 

alineatul (2). 

5. Comisia este împuternicită să 

adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 18 pentru a aduce precizări 

suplimentare cu privire la informațiile 

minime care trebuie furnizate în 

conformitate cu alineatul (1), inclusiv 

definiția indicatorilor, a hărților și a 

situațiilor generale ale statelor membre 

menționate la alineatul (1) litera (f). 

Or. en 

Justificare 

Adoptarea unor precizări suplimentare [!] față de informațiile minime care trebuie furnizate 

pentru monitorizarea punerii în aplicare completează elementele neesențiale ale actului de 

bază și ar trebui, prin urmare, să se facă prin acte delegate. Limitarea împuternicirii 

prevăzute la articolul 13 alineatul (5) la formatul aferent, astfel cum a fost adoptat de 

Comisia ENVI în AM21, limitează în mod nejustificat competențele Comisiei. Ar fi 

disproporționat să se solicite o procedură legislativă ordinară pentru adoptarea unor astfel 

de specificații suplimentare. 
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8.11.2018 A8-0336/35 

Amendamentul  35 

Bas Eickhout 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0336/2018 

Julie Girling 

Poluanții organici persistenți 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Delegarea de competențe 

menționată la articolul 4 alineatul (3), la 

articolul 7 alineatul (5) și la articolul 15 

poate fi revocată în orice moment de 

Parlamentul European sau de Consiliu. O 

decizie de revocare duce la încetarea 

delegării de competențe specificată în 

decizia respectivă. Decizia produce efecte 

din ziua care urmează datei publicării în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de 

la o dată ulterioară specificată în decizie. 

Decizia nu afectează validitatea actelor 

delegate care sunt deja în vigoare. 

3. Delegarea de competențe 

menționată la articolul 4 alineatul (3), la 

articolul 7 alineatul (5), la articolul 7 

alineatul (6), la articolul 13 alineatul (5) 
și la articolul 15 poate fi revocată în orice 

moment de Parlamentul European sau de 

Consiliu. O decizie de revocare duce la 

încetarea delegării de competențe 

specificată în decizia respectivă. Decizia 

produce efecte din ziua care urmează datei 

publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene sau de la o dată ulterioară 

specificată în decizie. Decizia nu afectează 

validitatea actelor delegate care sunt deja 

în vigoare. 

Or. en 

Justificare 

[Amendament subsecvent amendamentelor aduse de același autor articolului 7 alineatul (6) și 

articolului 13 alineatul (5)]. 
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8.11.2018 A8-0336/36 

Amendamentul  36 

Bas Eickhout 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0336/2018 

Julie Girling 

Poluanții organici persistenți 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Atunci când se face trimitere la 

prezentul alineat, se aplică articolul 4 din 

Regulamentul (UE) nr. 182/2011. 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

[Amendament subsecvent amendamentelor aduse de același autor articolului 7 alineatul (6) și 

articolului 13 alineatul (5)]. 

 


