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BG Единство в многообразието BG 

8.11.2018 A8-0336/31 

Изменение  31 

Бас Ейкхаут 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0336/2018 

Джули Гърлинг 

Устойчиви органични замърсители 

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

 

Предложение за регламент 

Съображение 25 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(25) На Комисията следва да бъде 

делегирано правомощието да приема 

актове в съответствие с член 290 от 

Договора, за да се позволи, когато е 

уместно, производството и употребата 

на вещество, вписано в Част А от 

приложение I или Част А от приложение 

II към настоящия регламент като 

междинен продукт, използван в 

затворена система, да се определят 

максимално допустими концентрации за 

целите на приложения IV и V и да се 

изменят приложенията към настоящия 

регламент, за да се гарантира 

актуалността им по отношение на 

измененията на списъка на веществата, 

определен в приложенията към 

Конвенцията или Протокола, както и да 

се адаптират те в съответствие с 

научния и техническия напредък. 

(25) На Комисията следва да бъде 

делегирано правомощието да приема 

актове в съответствие с член 290 от 

Договора, за да приема допълнителни 

мерки по отношение на управлението 

на отпадъците, да определя 

минимума информация, която да бъде 

предоставяна от държавите членки в 

мониторинга на прилагането на 

настоящия регламент, да позволява, 

когато е уместно, производството и 

употребата на вещество, вписано в Част 

А от приложение I или Част А от 

приложение II към настоящия регламент 

като междинен продукт, използван в 

затворена система, да определя 

максимално допустими концентрации за 

целите на приложения IV и V и да 

изменя приложенията към настоящия 

регламент, за да се гарантира 

актуалността им по отношение на 

измененията на списъка на веществата, 

определен в приложенията към 

Конвенцията или Протокола, както и да 

се адаптират те в съответствие с 

научния и техническия напредък. 

Or. en 

(Във връзка с измененията от същия автор на член 7, параграф 6 и член 13, 

параграф 5) 
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Обосновка 

Приемането на допълнителни мерки във връзка с управлението на отпадъците и по-

нататъшното определяне на минималната информация, която държавите членки 

трябва да предоставят при мониторинга на прилагането на настоящия регламент, 

следва да се извършват чрез делегирани актове, тъй като допълват основния акт. 
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8.11.2018 A8-0336/32 

Изменение  32 

Бас Ейкхаут 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0336/2018 

Джули Гърлинг 

Устойчиви органични замърсители 

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

 

Предложение за регламент 

Съображение 28 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(28) За да се гарантират еднакви 

условия за прилагането на настоящия 

регламент, на Комисията следва да се 

предоставят изпълнителни 

правомощия да приема допълнителни 

мерки по отношение на управлението 

на отпадъците и да определя 

минимума информация, която да бъде 

предоставяна от държавите членки в 

мониторинга на прилагането на 

настоящия регламент. Посочените 

правомощия следва да бъдат 

упражнявани в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 182/2011 на 

Европейския парламент и на 

Съвета29. 

заличава се 

_________________  

29 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 16 февруари 2011 г. за 

установяване на общите правила и 

принципи относно реда и условията 

за контрол от страна на държавите 

членки върху упражняването на 

изпълнителните правомощия от 

страна на Комисията (ОВ L 55, 

28.2.2011 г., стр. 13). 

 

Or. en 
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(Във връзка с измененията от същия автор на член 7, параграф 6 и член 13, 

параграф 5) 

Обосновка 

Тези въпроси следва да бъдат приемани чрез делегирани актове, тъй като допълват 

основния акт. 
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8.11.2018 A8-0336/33 

Изменение  33 

Бас Ейкхаут 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0336/2018 

Джули Гърлинг 

Устойчиви органични замърсители 

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

 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Комисията може, когато е 

целесъобразно, и като вземе предвид 

техническото развитие и съответните 

международни насоки и решения, както 

и всички дадени разрешения от държава 

членка или от компетентен орган, 

определен от тази държава членка, в 

съответствие с параграф 4 и приложение 

V, да приеме чрез актове за 

изпълнение, допълнителни мерки, 

свързани с прилагането на настоящия 

член. По-специално, Комисията може 

да посочи информацията , която да бъде 

предоставена от държавите членки в 

съответствие с параграф 4, буква б), 

подточка iii). Такива мерки се 

одобряват в съответствие 

с процедурата по консултиране , 

установена в член 20, параграф 2. 

6. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 18, за 

да приема допълнителни мерки, 

свързани с прилагането на настоящия 

член, като вземе предвид техническото 

развитие и съответните международни 

насоки и решения, както и всички 

дадени разрешения от държава членка 

или от компетентен орган, определен от 

тази държава членка, в съответствие с 

параграф 4 и приложение V. По-

специално, Комисията може да посочи 

информацията , която да бъде 

предоставена от държавите членки в 

съответствие с параграф 4, буква б), 

подточка iii). 

Or. en 

Обосновка 

Приемането на допълнителни [!] мерки по отношение на управлението на 

отпадъците допълва несъществени елементи от основния акт и поради това следва 

да бъде извършвано чрез делегирани актове. Ограничаването на предоставянето на 

правомощия по член 7, параграф 6 до съответния формат, приет от комисията ENVI 

в изменение 14, неоснователно ограничава предоставянето на правомощия на 

Комисията. Би било непропорционално да се изисква обикновена законодателна 

процедура за приемането на такива допълнителни мерки. 
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8.11.2018 A8-0336/34 

Изменение  34 

Бас Ейкхаут 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0336/2018 

Джули Гърлинг 

Устойчиви органични замърсители 

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

 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Комисията може да приема 

актове за изпълнение след като е 

посочила минималното количество 

информация, която трябва да се 

предостави в съответствие с параграф 1, 

в това число определенията за 

показателите, картите и прегледите по 

държави членки, посочени в параграф 1, 

буква е). Посочените актове за 

изпълнение се одобряват в 

съответствие с процедурата по 

консултиране, установена в член 20, 

параграф 2. 

5. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 18, за 

допълнително определяне на 
минималното количество информация, 

която трябва да се предостави в 

съответствие с параграф 1, в това число 

определенията за показателите, картите 

и прегледите по държави членки, 

посочени в параграф 1, буква е). 

Or. en 

Обосновка 

Приемането на допълнителни [!] уточнения по отношение на  минималното 

количество информация, предоставяна за целите на мониторинга на прилагането на 

настоящия регламент, допълва несъществени елементи от основния акт и поради 

това следва да бъде извършвано чрез делегирани актове. Ограничаването на 

предоставянето на правомощия по член 13, параграф 5 до съответния формат, приет 

от комисията ENVI в изменение 21, неоснователно ограничава предоставянето на 

правомощия на Комисията. Би било непропорционално да се изисква обикновена 

законодателна процедура за приемането на такива допълнителни уточнения. 
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8.11.2018 A8-0336/35 

Изменение  35 

Бас Ейкхаут 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0336/2018 

Джули Гърлинг 

Устойчиви органични замърсители 

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

 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 4, параграф 3, член 7, 

параграф 5 и член 15 може да бъдат 

оттеглено по всяко време от 

Европейския парламент или от Съвета. 

С решението за оттегляне се прекратява 

посоченото в него делегиране на 

правомощия. Оттеглянето поражда 

действие в деня след публикуването на 

решението в Официален вестник на 

Европейския съюз или на по-късна дата, 

посочена в решението. То не засяга 

действителността на делегираните 

актове, които вече са в сила. 

3. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 4, параграф 3, член 7, 

параграф 5, член 7, параграф 6, член 13, 

параграф 5 и член 15 може да бъдат 

оттеглено по всяко време от 

Европейския парламент или от Съвета. 

С решението за оттегляне се прекратява 

посоченото в него делегиране на 

правомощия. Оттеглянето поражда 

действие в деня след публикуването на 

решението в Официален вестник на 

Европейския съюз или на по-късна дата, 

посочена в решението. То не засяга 

действителността на делегираните 

актове, които вече са в сила. 

Or. en 

Обосновка 

Изменение, което е следствие от измененията от същия автор на член 7, параграф 6 

и член 13, параграф 5. 
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8.11.2018 A8-0336/36 

Изменение  36 

Бас Ейкхаут 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0336/2018 

Джули Гърлинг 

Устойчиви органични замърсители 

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

 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Когато се извършва позоваване 

на настоящия параграф, се 

прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 

182/2011 . 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Изменение, което е следствие от измененията от същия автор на член 7, параграф 6 

и член 13, параграф 5. 

 


