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8.11.2018 A8-0336/31 

Pozmeňujúci návrh  31 

Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0336/2018 

Julie Girling 

Perzistentné organické látky 

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

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 25 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(25) Právomoc prijímať akty v súlade s 

článkom 290 zmluvy by sa mala delegovať 

na Komisiu, aby podľa vhodnosti povolila 

výrobu a používanie látky uvedenej v časti 

A prílohy I alebo v časti A prílohy II k 

tomuto nariadeniu ako miestne 

ohraničeného medziproduktu v uzavretom 

systéme, stanovila koncentračné limity pre 

látky na účely príloh IV a V, zmenila 

prílohy k tomuto nariadeniu s cieľom 

prispôsobiť ich akejkoľvek zmene v 

zozname látok uvedenom v prílohách k 

dohovoru alebo protokolu, a aby upravila 

už existujúce záznamy alebo ustanovenia v 

prílohách k tomuto nariadeniu s cieľom 

prispôsobiť ich vedeckému a technickému 

pokroku. 

(25) Právomoc prijímať akty v súlade s 

článkom 290 zmluvy by sa mala delegovať 

na Komisiu, aby prijala dodatočné 

opatrenia týkajúce sa nakladania s 

odpadom, stanovila minimálne 

informácie, ktoré majú poskytovať 

členské štáty, pokiaľ ide o monitorovanie 

vykonávania tohto nariadenia, podľa 

vhodnosti povolila výrobu a používanie 

látky uvedenej v časti A prílohy I alebo v 

časti A prílohy II k tomuto nariadeniu ako 

miestne ohraničeného medziproduktu v 

uzavretom systéme, stanovila koncentračné 

limity pre látky na účely príloh IV a V, 

zmenila prílohy k tomuto nariadeniu s 

cieľom prispôsobiť ich akejkoľvek zmene 

v zozname látok uvedenom v prílohách k 

dohovoru alebo protokolu a aby upravila 

už existujúce záznamy alebo ustanovenia v 

prílohách k tomuto nariadeniu s cieľom 

prispôsobiť ich vedeckému a technickému 

pokroku. 

Or. en 

(Súvisí s pozmeňujúcimi návrhmi toho istého autora k článku 7 ods. 6 a k článku 13 ods. 5.) 

Odôvodnenie 

Dodatočné opatrenia týkajúce sa nakladania s odpadom a ďalšia špecifikácia minimálnych 

informácií, ktoré majú členské štáty poskytovať pri monitorovaní vykonávania tohto 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

nariadenia, by sa mali prijať prostredníctvom delegovaných aktov, pretože dopĺňajú základný 

akt. 
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8.11.2018 A8-0336/32 

Pozmeňujúci návrh  32 

Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0336/2018 

Julie Girling 

Perzistentné organické látky 

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

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 28 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(28) S cieľom zabezpečiť jednotné 

podmienky vykonávania tohto nariadenia 

by sa vykonávacie právomoci mali 

preniesť na Komisiu, aby prijala 

dodatočné opatrenia týkajúce sa 

nakladania s odpadom a stanovila 

minimálne informácie, ktoré majú 

poskytovať členské štáty, pokiaľ ide o 

monitorovanie vykonávania tohto 

nariadenia. Uvedené právomoci by sa 

mali vykonávať v súlade s nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

č. 182/201116 . 

vypúšťa sa 

_________________  

16 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 

2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá 

a všeobecné zásady mechanizmu, na 

základe ktorého členské štáty kontrolujú 

vykonávanie vykonávacích právomocí 

Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13). 

 

Or. en 

(Súvisí s pozmeňujúcimi návrhmi toho istého autora k článku 7 ods. 6 a k článku 13 ods. 5.) 

Odôvodnenie 

Tieto otázky by sa mali prijať prostredníctvom delegovaných aktov, pretože dopĺňajú 

základný akt. 
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8.11.2018 A8-0336/33 

Pozmeňujúci návrh  33 

Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0336/2018 

Julie Girling 

Perzistentné organické látky 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 6 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Komisia môže, kde je to potrebné a 

pri zohľadnení technického vývoja a 

príslušných medzinárodných usmernení a 

rozhodnutí a akýchkoľvek povolení 

udelených členským štátom alebo 

príslušným orgánom určeným takýmto 

členským štátom v súlade s odsekom 4 a 

prílohou V prijať prostredníctvom 

vykonávacích aktov dodatočné opatrenia, 

ktoré sa týkajú vykonávania tohto článku. 

Komisia najmä môže určiť 

informácie predkladané členskými štátmi v 

súlade s odsekom 4 písm. b) bodom iii). O 

takýchto opatreniach sa rozhodne v 

súlade s poradným postupom stanoveným 

v článku 20 ods. 2. 

6. Komisia je splnomocnená prijímať 

delegované akty v súlade s článkom 18 s 

cieľom prijať dodatočné opatrenia, ktoré 

sa týkajú vykonávania tohto článku, pri 

zohľadnení technického rozvoja a 

príslušných medzinárodných usmernení a 

rozhodnutí a akýchkoľvek povolení 

udelených členským štátom alebo 

príslušným orgánom, ktorý tento členský 

štát určil, v súlade s odsekom 4 a prílohou 

V. Komisia najmä môže určiť 

informácie predkladané členskými štátmi v 

súlade s odsekom 4 písm. b) bodom iii). 

Or. en 

Odôvodnenie 

Dodatočné [!] opatrenia týkajúce sa nakladania s odpadom dopĺňajú nepodstatné prvky 

základného aktu, a preto by sa mali prijať prostredníctvom delegovaných aktov. Obmedzenie 

splnomocnenia uvedeného v článku 7 ods. 6 na súvisiaci formát, ako to výbor ENVI prijal v 

pozmeňujúcom návrhu 14, neprimerane obmedzuje splnomocnenie Komisie. Pre prijatie 

takýchto dodatočných opatrení by bolo neprimerané požadovať riadny legislatívny postup. 
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8.11.2018 A8-0336/34 

Pozmeňujúci návrh  34 

Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0336/2018 

Julie Girling 

Perzistentné organické látky 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 5 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Komisia môže prijať vykonávacie 

akty, ktorými bližšie určí minimálne 

informácie, ktoré sa majú poskytnúť v 

súlade s odsekom 1, a to vrátane definície 

ukazovateľov, máp a prehľadov členských 

štátov uvedených v odseku 1 písm. f). 

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú 

v súlade s konzultačným postupom podľa 

článku 20 ods. 2. 

5. Komisia je splnomocnená v súlade 

s článkom 18 prijímať delegované akty s 

cieľom bližšie určiť minimálne 

informácie, ktoré sa majú poskytnúť v 

súlade s odsekom 1, a to vrátane definície 

ukazovateľov, máp a prehľadov členských 

štátov uvedených v odseku 1 písm. f). 

Or. en 

Odôvodnenie 

Ďalšie [!] špecifikácie týkajúce sa minimálnych informácií, ktoré majú poskytovať členské 

štáty, pokiaľ ide o monitorovanie vykonávania, dopĺňajú nepodstatné prvky základného aktu, 

a preto by sa mali prijať prostredníctvom delegovaných aktov. Obmedzenie splnomocnenia 

uvedeného v článku 13 ods. 5 na súvisiaci formát, ako to výbor ENVI prijal v pozmeňujúcom 

návrhu 21, neprimerane obmedzuje splnomocnenie Komisie. Pre prijatie takýchto 

dodatočných špecifikácií by bolo neprimerané požadovať riadny legislatívny postup. 
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8.11.2018 A8-0336/35 

Pozmeňujúci návrh  35 

Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0336/2018 

Julie Girling 

Perzistentné organické látky 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Európsky parlament alebo Rada 

môžu delegovanie právomoci uvedené v 

článku 4 ods. 3, článku 7 ods. 5 a v článku 

15 kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o 

odvolaní sa ukončuje delegovanie 

právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 

Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 

nasledujúcim po jeho uverejnení v 

Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 

neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 

určený. Nie je ním dotknutá platnosť 

delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 

účinnosť. 

3. Delegovanie právomoci uvedené 

v článku 4 ods. 3, článku 7 ods. 5, článku 7 

ods. 6, článku 13 ods. 5 a článku 15 môže 

Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o 

odvolaní sa ukončuje delegovanie 

právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 

Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 

nasledujúcim po jeho uverejnení v 

Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 

neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 

určený. Nie je ním dotknutá platnosť 

delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 

účinnosť. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Pozmeňujúci návrh súvisí s pozmeňujúcimi návrhmi toho istého autora k článku 7 ods. 6 a k 

článku 13 ods. 5. 
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8.11.2018 A8-0336/36 

Pozmeňujúci návrh  36 

Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0336/2018 

Julie Girling 

Perzistentné organické látky 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 20 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, 

uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) 

č. 182/2011. 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Pozmeňujúci návrh súvisí s pozmeňujúcimi návrhmi toho istého autora k článku 7 ods. 6 a k 

článku 13 ods. 5. 

 


