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8.11.2018 A8-0336/31 

Ändringsförslag  31 

Bas Eickhout 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0336/2018 

Julie Girling 

Långlivade organiska föroreningar 

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

 

Förslag till förordning 

Skäl 25 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(25) Befogenheten att anta akter i 

enlighet med artikel 290 i fördraget bör 

delegeras till kommissionen med avseende 

på att, i tillämpliga fall, tillåta tillverkning 

och användning av ett ämne som 

förtecknas i del A i bilaga I eller del A i 

bilaga II till denna förordning som 

intermediär i slutet system på avgränsad 

plats, fastställa koncentrationsnivåer för ett 

ämne vid tillämpningen av bilagorna IV 

och V och ändra bilagorna till denna 

förordning i syfte att anpassa dem till 

eventuella ändringar av förteckningen över 

ämnen i bilagorna till konventionen eller 

protokollet samt ändra redan befintliga 

poster eller bestämmelser i bilagorna till 

denna förordning i syfte att anpassa dem 

till vetenskaplig eller teknisk utveckling. 

(25) Befogenheten att anta akter i 

enlighet med artikel 290 i fördraget bör 

delegeras till kommissionen med avseende 

på att anta kompletterande åtgärder vad 

gäller avfallshantering, för att specificera 

den minimiinformation som 

medlemsstaterna måste lämna vid 

övervakningen av genomförandet av 

denna förordning, att i tillämpliga fall 

tillåta tillverkning och användning av ett 

ämne som förtecknas i del A i bilaga I eller 

del A i bilaga II till denna förordning som 

intermediär i slutet system på avgränsad 

plats, fastställa koncentrationsnivåer för ett 

ämne vid tillämpningen av bilagorna IV 

och V och ändra bilagorna till denna 

förordning i syfte att anpassa dem till 

eventuella ändringar av förteckningen över 

ämnen i bilagorna till konventionen eller 

protokollet samt ändra redan befintliga 

poster eller bestämmelser i bilagorna till 

denna förordning i syfte att anpassa dem 

till vetenskaplig eller teknisk utveckling. 

Or. en 

(Ändringsförslaget hör ihop med ändringsförslagen från samma ledamot till artiklarna 7.6 

och 13.5.) 
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Motivering 

Antagandet av kompletterande åtgärder vad gäller avfallshantering och specificering av den 

minimiinformation som medlemsstaterna måste lämna om övervakningen av genomförandet 

av denna förordning bör ske genom delegerade akter, eftersom de kompletterar den 

grundläggande rättsakten. 
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8.11.2018 A8-0336/32 

Ändringsförslag  32 

Bas Eickhout 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0336/2018 

Julie Girling 

Långlivade organiska föroreningar 

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

 

Förslag till förordning 

Skäl 28 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(28) I syfte att säkerställa enhetliga 

villkor för genomförandet av denna 

förordning bör kommissionen tilldelas 

genomförandebefogenheter med avseende 

på antagande av kompletterande åtgärder 

vad gäller avfallshantering och 

specificering av den minimiinformation 

som måste lämnas av medlemsstaterna 

avseende övervakningen av 

genomförandet av denna förordning. 

Dessa befogenheter bör utövas i enlighet 

med Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 182/201116. 

utgår 

_________________  

16 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 182/2011 av den 

16 februari 2011 om fastställande av 

allmänna regler och principer för 

medlemsstaternas kontroll av 

kommissionens utövande av sina 

genomförandebefogenheter (EUT L 55, 

28.2.2011, s. 13). 

 

Or. en 

(Ändringsförslaget hör ihop med ändringsförslagen från samma ledamot till artiklarna 7.6 

och 13.5.) 
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Motivering 

Dessa aspekter bör antas genom delegerade akter eftersom de kompletterar den 

grundläggande rättsakten. 
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8.11.2018 A8-0336/33 

Ändringsförslag  33 

Bas Eickhout 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0336/2018 

Julie Girling 

Långlivade organiska föroreningar 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Kommissionen får, när det är 

lämpligt och med hänsyn till den tekniska 

utvecklingen, gällande internationella 

riktlinjer och beslut, samt eventuella 

godkännanden som beviljats av en 

medlemsstat eller av den ansvariga 

myndighet som medlemsstaten i enlighet 

med punkt 4 och bilaga V utsett, genom 

genomförandeakter vidta ytterligare 

åtgärder i samband med genomförandet 

av denna artikel. Kommissionen får i 

synnerhet specificera vilken information 

medlemsstaterna ska rapportera i enlighet 

med punkt 4 b iii. Sådana åtgärder ska 

fastställas i enlighet med det rådgivande 

förfarandet i artikel 20.2. 

6. Kommissionen ges befogenhet att 

anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 18 för att vidta kompletterande 

åtgärder i samband med genomförandet 

av denna artikel, med hänsyn till den 

tekniska utvecklingen, gällande 

internationella riktlinjer och beslut, samt 

eventuella godkännanden som beviljats av 

en medlemsstat eller den ansvariga 

myndighet som medlemsstaten i enlighet 

med punkt 4 och bilaga V utsett. 

Kommissionen får i synnerhet specificera 

vilken information medlemsstaterna ska 

rapportera i enlighet med punkt 4 b iii. 

Or. en 

Motivering 

Antagandet av ytterligare [!] åtgärder när det gäller avfallshantering kompletterar icke 

väsentliga delar av den grundläggande rättsakten och bör därför ske genom delegerade akter. 

Att begränsa befogenheten enligt artikel 7.6 till det berörda formatet såsom i 

ändringsförslag 14, som ENVI har antagit, inskränker kommissionens befogenhet i onödan. 

Det skulle vara oproportionerligt att kräva ett ordinarie lagstiftningsförfarande för att anta 

sådana kompletterande åtgärder. 
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8.11.2018 A8-0336/34 

Ändringsförslag  34 

Bas Eickhout 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0336/2018 

Julie Girling 

Långlivade organiska föroreningar 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 13 – punkt 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Kommissionen kan anta 

genomförandeakter som ytterligare 

specificerar den minimiinformation som 

ska lämnas i enlighet med punkt 1, 

inklusive en definition av de indikatorer, 

kartor och medlemsstatsöversikter som 

avses i punkt 1 f. Dessa 

genomförandeakter ska antas i enlighet 

med det rådgivande förfarande som avses 

i artikel 20.2. 

5. Kommissionen ges befogenhet att 

anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 18 för att ytterligare specificera den 

minimiinformation som ska lämnas i 

enlighet med punkt 1, inklusive en 

definition av de indikatorer, kartor och 

medlemsstatsöversikter som avses i punkt 

1 f. 

Or. en 

Motivering 

Antagandet av ytterligare [!] specifikationer när det gäller den minimiinformation som ska 

lämnas om övervakningen av genomförandet kompletterar icke väsentliga delar av den 

grundläggande rättsakten och bör därför ske genom delegerade akter. Att begränsa 

befogenheten enligt artikel 7.6 till det berörda formatet såsom i ändringsförslag 21, som 

ENVI har antagit, inskränker kommissionens befogenhet i onödan. Det skulle vara 

oproportionerligt att kräva ett ordinarie lagstiftningsförfarande för att anta sådana 

kompletterande åtgärder. 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

8.11.2018 A8-0336/35 

Ändringsförslag  35 

Bas Eickhout 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0336/2018 

Julie Girling 

Långlivade organiska föroreningar 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Den delegering av befogenhet som 

avses i artiklarna 4.3, 7.5 och 15 får när 

som helst återkallas av Europaparlamentet 

eller rådet. Ett beslut om återkallelse 

innebär att delegeringen av den befogenhet 

som anges i beslutet upphör att gälla. 

Beslutet får verkan dagen efter det att det 

offentliggörs i Europeiska unionens 

officiella tidning, eller vid ett senare i 

beslutet angivet datum. Det påverkar inte 

giltigheten av delegerade akter som redan 

har trätt i kraft. 

3. Den delegering av befogenhet som 

avses i artiklarna 4.3, 7.5, 7.6, 13.5 och 15 

får när som helst återkallas av 

Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 

om återkallelse innebär att delegeringen av 

den befogenhet som anges i beslutet 

upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 

efter det att det offentliggörs i Europeiska 

unionens officiella tidning, eller vid ett 

senare i beslutet angivet datum. Det 

påverkar inte giltigheten av delegerade 

akter som redan har trätt i kraft. 

Or. en 

Motivering 

Ändringsförslaget hör ihop med ändringsförslagen från samma ledamot till artiklarna 7.6 och 

13.5. 
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8.11.2018 A8-0336/36 

Ändringsförslag  36 

Bas Eickhout 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0336/2018 

Julie Girling 

Långlivade organiska föroreningar 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. När det hänvisas till denna punkt 

ska artikel 4 i förordning (EU) nr 

182/2011 tillämpas. 

utgår 

Or. en 

Motivering 

Ändringsförslaget hör ihop med ändringsförslagen från samma ledamot till artiklarna 7.6 och 

13.5. 

 


