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Ændringsforslag  31 

Bas Eickhout 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0336/2018 

Julie Girling 

Persistente organiske miljøgifte 

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

 

Forslag til forordning 

Betragtning 25 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(25) Beføjelsen til at vedtage retsakter i 

overensstemmelse med artikel 290 i 

traktaten bør delegeres til Kommissionen 

med henblik på, hvor det er 

hensigtsmæssigt, at tillade fremstilling og 

anvendelse af et stof opført i bilag I, del A, 

eller bilag II, del A, til denne forordning 

som et mellemprodukt i et lukket system i 

et afgrænset område, at fastsætte 

koncentrationsgrænser for et stof i 

forbindelse med bilag IV og V og at ændre 

bilagene til denne forordning med henblik 

på at tilpasse dem til eventuelle ændringer 

af listerne over stoffer i bilagene til 

konventionen eller protokollen samt at 

ændre bestående registreringer eller 

bestemmelser i bilagene til denne 

forordning for at tilpasse dem til den 

videnskabelige og tekniske udvikling. 

(25) Beføjelsen til at vedtage retsakter i 

overensstemmelse med artikel 290 i 

traktaten bør delegeres til Kommissionen 

med henblik på at vedtage yderligere 

foranstaltninger vedrørende 

affaldshåndtering, præcisere de 

minimumsoplysninger, som skal 

forelægges af medlemsstaterne i 

forbindelse med overvågningen af denne 

forordnings gennemførelse, og - hvor det 

er hensigtsmæssigt - at tillade fremstilling 

og anvendelse af et stof opført i bilag I, del 

A, eller bilag II, del A, til denne forordning 

som et mellemprodukt i et lukket system i 

et afgrænset område, at fastsætte 

koncentrationsgrænser for et stof i 

forbindelse med bilag IV og V og at ændre 

bilagene til denne forordning med henblik 

på at tilpasse dem til eventuelle ændringer 

af listerne over stoffer i bilagene til 

konventionen eller protokollen samt at 

ændre bestående registreringer eller 

bestemmelser i bilagene til denne 

forordning for at tilpasse dem til den 

videnskabelige og tekniske udvikling. 

Or. en 

(knyttet til ændringsforslagene fra samme forslagsstiller til artikel 7, stk. 6, og artikel 13, stk. 

5. 



 

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

DA Forenet i mangfoldighed DA 

Begrundelse 

Vedtagelsen af yderligere foranstaltninger vedrørende affaldshåndtering og yderligere 

specifikationer af det minimum af oplysninger, som medlemsstaterne skal give i forbindelse 

med overvågningen af gennemførelsen af denne forordning, bør vedtages ved delegerede 

retsakter, da de supplerer basisretsakten. 
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8.11.2018 A8-0336/32 

Ændringsforslag  32 

Bas Eickhout 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0336/2018 

Julie Girling 

Persistente organiske miljøgifte 

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

 

Forslag til forordning 

Betragtning 28 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(28) For at sikre ensartede betingelser 

for gennemførelsen af denne forordning 

bør Kommissionen tillægges 

gennemførelsesbeføjelser, så den kan 

vedtage yderligere foranstaltninger 

vedrørende affaldshåndtering og fastsætte 

mindstekrav til de oplysninger, som skal 

forelægges af medlemsstaterne i 

forbindelse med overvågningen af 

gennemførelsen af denne forordning. 

Disse beføjelser bør udøves i 

overensstemmelse med Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 182/201129. 

udgår 

_________________  

29 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 

februar 2011 om de generelle regler og 

principper for, hvordan medlemsstaterne 

skal kontrollere Kommissionens udøvelse 

af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 

28.2.2011, s. 13). 

 

Or. en 

(knyttet til ændringsforslagene fra samme forslagsstiller til artikel 7, stk. 6, og artikel 13, stk. 

5. 

Begrundelse 

Disse spørgsmål bør reguleres ved delegerede retsakter, da de supplerer basisretsakten. 
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8.11.2018 A8-0336/33 

Ændringsforslag  33 

Bas Eickhout 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0336/2018 

Julie Girling 

Persistente organiske miljøgifte 

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

 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Kommissionen kan i givet fald 

under hensyntagen til den tekniske 

udvikling og de relevante internationale 

retningslinjer og afgørelser samt tilladelser 

givet af en medlemsstat eller den 

kompetente myndighed, der er udpeget af 

medlemsstaten i overensstemmelse med 

stk. 4 og bilag V, , ved hjælp af 

gennemførelsesretsakter, indføre 

supplerende foranstaltninger vedrørende 

gennemførelsen af denne artikel. 

Kommissionen kan navnlig, fastlægge, 

hvilke oplysninger der skal indgives af 

medlemsstaterne i overensstemmelse med 

stk. 4, litra b), nr. iii). Disse 

foranstaltninger vedtages 

efter rådgivningsproceduren i artikel 20, 

stk. 2. 

6. Kommissionen tillægges beføjelser 

til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 18 med 

henblik på at vedtage yderligere 

foranstaltninger vedrørende 

gennemførelsen af denne artikel, idet der 

tages hensyn til den tekniske udvikling og 

de relevante internationale retningslinjer og 

afgørelser samt tilladelser givet af en 

medlemsstat eller den kompetente 

myndighed, der er udpeget af 

medlemsstaten i overensstemmelse med 

stk. 4 og bilag V. 

Kommissionen kan navnlig, fastlægge, 

hvilke oplysninger der skal indgives af 

medlemsstaterne i overensstemmelse med 

stk. 4, litra b), nr. iii). 

Or. en 

Begrundelse 

Vedtagelsen af yderligere [!] foranstaltninger vedrørende affaldshåndtering supplerer ikke-

væsentlige elementer i basisretsakten og bør derfor vedtages ved delegerede retsakter. 

Begrænsningen af beføjelserne i artikel 7, stk. 6, til det tilhørende format, som blev vedtaget 

af ENVI i ÆF 14, begrænser uretmæssigt Kommissionens beføjelser. Det ville være ude af 

proportion at kræve, at disse supplerende foranstaltninger skulle vedtages ved en almindelig 

lovgivningsprocedure. 
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8.11.2018 A8-0336/34 

Ændringsforslag  34 

Bas Eickhout 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0336/2018 

Julie Girling 

Persistente organiske miljøgifte 

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

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Kommissionen kan vedtage 

gennemførelsesretsakter, som yderligere 

præciserer de minimumsoplysninger, der 

skal fremsendes i henhold til stk. 1, 

herunder definitionen af indikatorer, kort 

og medlemsstatsoversigter omhandlet i stk. 

1, litra f). Disse gennemførelsesretsakter 

vedtages efter rådgivningsproceduren i 

artikel 20, stk. 2. 

5. Kommissionen tillægges beføjelser 

til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 18 for 
yderligere at præcisere de 

minimumsoplysninger, der skal fremsendes 

i henhold til stk. 1, herunder definitionen af 

indikatorer, kort og medlemsstatsoversigter 

omhandlet i stk. 1, litra f). 

Or. en 

Begrundelse 

Vedtagelsen af yderligere [!] præcisering af de minimumsoplysninger, der skal forelægges 

vedrørende overvågning af gennemførelsen supplerer ikke-væsentlige elementer i 

basisretsakten og bør derfor vedtages ved delegerede retsakter. Begrænsningen af 

beføjelserne i artikel 13, stk. 5, til det tilhørende format, som blev vedtaget af ENVI i ÆF 21, 

begrænser uretmæssigt Kommissionens beføjelser. Det ville være ude af proportion at kræve, 

at disse supplerende foranstaltninger skulle vedtages ved en almindelig 

lovgivningsprocedure. 
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Ændringsforslag  35 

Bas Eickhout 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0336/2018 

Julie Girling 

Persistente organiske miljøgifte 

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

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Delegationen af beføjelser, jf. 

artikel 4, stk. 3, artikel 7, stk. 5, og artikel 

15, kan til enhver tid tilbagekaldes af 

Europa-Parlamentet eller Rådet. En 

afgørelse om tilbagekaldelse bringer 

delegationen af de beføjelser, der er 

angivet i den pågældende afgørelse, til 

ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den 

Europæiske Unions Tidende eller på et 

senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 

Den berører ikke gyldigheden af 

delegerede retsakter, der allerede er i kraft. 

3. Delegationen af beføjelser, jf. 

artikel 4, stk. 3, artikel 7, stk. 5 og 6, 

artikel 13, stk. 5, og artikel 15 kan til 

enhver tid tilbagekaldes af Europa-

Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 

tilbagekaldelse bringer delegationen af de 

beføjelser, der er angivet i den pågældende 

afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen 

efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 

Europæiske Unions Tidende eller på et 

senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 

Den berører ikke gyldigheden af 

delegerede retsakter, der allerede er i kraft. 

Or. en 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag følger logisk af ændringsforslagene fra samme forslagsstiller til artikel 

7, stk. 6, og artikel 13, stk. 5. 
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8.11.2018 A8-0336/36 

Ændringsforslag  36 

Bas Eickhout 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0336/2018 

Julie Girling 

Persistente organiske miljøgifte 

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

 

Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Når der henvises til dette stykke, 

anvendes artikel 4 i forordning (EU) nr. 

182/2011 . 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag følger logisk af ændringsforslagene fra samme forslagsstiller til artikel 

7, stk. 6, og artikel 13, stk. 5. 

 


