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8.11.2018 A8-0336/31 

Tarkistus  31 

Bas Eickhout 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0336/2018 

Julie Girling 

Pysyvät orgaaniset yhdisteet  

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

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 25 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(25) Komissiolle olisi siirrettävä valta 

hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 

säädöksiä, joilla sallitaan tarvittaessa 

tämän asetuksen liitteessä I olevassa A 

osassa tai liitteessä II olevassa A osassa 

mainitun aineen valmistus ja käyttö 

tuotantolaitoksen alueella suljetussa 

prosessissa käytettävänä välituotteena, 

vahvistaa aineen pitoisuusrajat liitteiden IV 

ja V soveltamista varten ja muuttaa tämän 

asetuksen liitteitä, jotta niitä voidaan 

mukauttaa yleissopimuksen tai pöytäkirjan 

liitteissä esitetyn aineiden luettelon 

muutoksiin, sekä muuttaa tämän asetuksen 

liitteiden nykyisiä merkintöjä tai 

säännöksiä niiden mukauttamiseksi tieteen 

ja tekniikan kehitykseen. 

(25) Komissiolle olisi siirrettävä valta 

hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 

jätehuoltoon liittyviä lisätoimenpiteitä, 

määrittää vähimmäistiedot, jotka 

jäsenvaltioiden on toimitettava tämän 

asetuksen täytäntöönpanon seurantaa 

varten, jotta sallitaan tarvittaessa tämän 

asetuksen liitteessä I olevassa A osassa tai 

liitteessä II olevassa A osassa mainitun 

aineen valmistus ja käyttö 

tuotantolaitoksen alueella suljetussa 

prosessissa käytettävänä välituotteena, 

vahvistaa aineen pitoisuusrajat liitteiden IV 

ja V soveltamista varten ja muuttaa tämän 

asetuksen liitteitä, jotta niitä voidaan 

mukauttaa yleissopimuksen tai pöytäkirjan 

liitteissä esitetyn aineiden luettelon 

muutoksiin, sekä muuttaa tämän asetuksen 

liitteiden nykyisiä merkintöjä tai 

säännöksiä niiden mukauttamiseksi tieteen 

ja tekniikan kehitykseen. 

Or. en 

(Liittyy saman esittäjän 7 artiklan 6 kohtaan ja 13 artiklan 5 kohtaan tekemiin tarkistuksiin.) 

Perustelu 

Jätehuoltoon liittyvät lisätoimenpiteet ja jäsenvaltion toimittamien vähimmäistietojen 

täsmentäminen asetuksen täytäntöönpanon seurantaa varten olisi hyväksyttävä delegoiduilla 

säädöksillä, sillä ne täydentävät perussäädöstä. 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

8.11.2018 A8-0336/32 

Tarkistus  32 

Bas Eickhout 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0336/2018 

Julie Girling 

Pysyvät orgaaniset yhdisteet 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 28 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(28) Jotta voidaan varmistaa tämän 

asetuksen yhdenmukainen 

täytäntöönpano, komissiolle olisi 

siirrettävä täytäntöönpanovalta hyväksyä 

jätehuoltoon liittyviä lisätoimenpiteitä 

sekä määrittää vähimmäistiedot, jotka 

jäsenvaltioiden on toimitettava tämän 

asetuksen täytäntöönpanon seurantaa 

varten. Tätä valtaa olisi käytettävä 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) N:o 182/201122 

mukaisesti. 

Poistetaan. 

_________________  

22 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 

päivänä helmikuuta 2011, yleisistä 

säännöistä ja periaatteista, joiden 

mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 

täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 

55, 28.2.2011, s. 13). 

 

Or. en 

(Liittyy saman esittäjän 7 artiklan 6 kohtaan ja 13 artiklan 5 kohtaan tekemiin tarkistuksiin.) 

Perustelu 

Nämä asiat olisi hyväksyttävä delegoiduilla säädöksillä, sillä ne täydentävät perussäädöstä. 
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8.11.2018 A8-0336/33 

Tarkistus  33 

Bas Eickhout 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0336/2018 

Julie Girling 

Pysyvät orgaaniset yhdisteet 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 6 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

6. Komissio voi tarvittaessa teknisen 

kehityksen ja asiaa koskevat kansainväliset 

suuntaviivat ja päätökset sekä 

jäsenvaltioiden tai jäsenvaltioiden 

nimeämien toimivaltaisten viranomaisten 4 

kohdan ja liitteen V mukaisesti myöntämät 

luvat huomioon ottaen 

hyväksyä täytäntöönpanosäädöksillä 

lisätoimia tämän artiklan 

täytäntöönpanemiseksi. Komissio voi 

määrittää tiedot, jotka jäsenvaltioiden on 

toimitettava 4 kohdan b alakohdan 

iii alakohdan mukaisesti. Näistä toimista 

päätetään 20 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä 

noudattaen. 

6. Siirretään komissiolle valta antaa 

delegoituja säädöksiä 18 artiklan 

mukaisesti, jotta voidaan hyväksyä tämän 

artiklan täytäntöönpanoon liittyviä 

lisätoimenpiteitä ottaen huomioon 
teknisen kehityksen ja asiaa koskevat 

kansainväliset suuntaviivat ja päätökset 

sekä jäsenvaltioiden tai jäsenvaltioiden 

nimeämien toimivaltaisten viranomaisten 

4 kohdan ja liitteen V mukaisesti 

myöntämät luvat. Komissio voi määrittää 

tiedot, jotka jäsenvaltioiden on toimitettava 

4 kohdan b alakohdan iii alakohdan 

mukaisesti. 

Or. en 

Perustelu 

Jätehuoltoon liittyvien lisätoimenpiteiden hyväksyminen täydentää perussäädöksen muita kuin 

keskeisiä osia ja ne olisi siten hyväksyttävä delegoiduilla säädöksillä. Asetuksen 7 artiklan 

6 kohdan valtuutuksen rajoittaminen tiettyyn menettelytapaan, kuten ENVI-valiokunnan 

tarkistuksessa 14 on esitetty, rajoittaa kohtuuttomasti komission valtaa. Olisi suhteetonta 

vaatia tavallista lainsäätämisjärjestystä tällaisten lisätoimenpiteiden hyväksymiseen. 
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8.11.2018 A8-0336/34 

Tarkistus  34 

Bas Eickhout 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0336/2018 

Julie Girling 

Pysyvät orgaaniset yhdisteet 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 5 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

5. Komissio voi hyväksyä 

täytäntöönpanosäädökset, joissa 

tarkennetaan 1 kohdan mukaisesti 

toimitettavat vähimmäistiedot, mukaan 

lukien 1 kohdan f alakohdassa 

tarkoitettujen indikaattorien, karttojen ja 

jäsenvaltioiden yleiskatsauksien 

määritelmät. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 

20 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen. 

5. Siirretään komissiolle valta antaa 

delegoituja säädöksiä 18 artiklan 

mukaisesti, jotta voidaan täsmentää 

1 kohdan mukaisesti toimitettavat 

vähimmäistiedot, mukaan lukien 1 kohdan 

f alakohdassa tarkoitettujen indikaattorien, 

karttojen ja jäsenvaltioiden 

yleiskatsauksien määritelmät. 

Or. en 

Perustelu 

Jätehuoltoon liittyvien lisätoimenpiteiden hyväksyminen täydentää perussäädöksen muita kuin 

keskeisiä osia ja ne olisi siten hyväksyttävä delegoiduilla säädöksillä. Asetuksen 13 artiklan 

5 kohdan valtuutuksen rajoittaminen tiettyyn menettelytapaan, kuten ENVI-valiokunnan 

tarkistuksessa 21 on esitetty, rajoittaa kohtuuttomasti komission valtaa. Olisi suhteetonta 

vaatia tavallista lainsäätämisjärjestystä tällaisten lisätäsmennysten hyväksymiseen. 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

8.11.2018 A8-0336/35 

Tarkistus  35 

Bas Eickhout 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0336/2018 

Julie Girling 

Pysyvät orgaaniset yhdisteet 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 

voivat milloin tahansa peruuttaa 4 artiklan 

3 kohdassa, 7 artiklan 5 kohdassa ja 

15 artiklassa tarkoitetun säädösvallan 

siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 

päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 

Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 

seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 

päätös julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä, tai jonakin 

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 

mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 

vaikuta aiemmin annettujen delegoitujen 

säädösten pätevyyteen. 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 

voi milloin tahansa peruuttaa 4 artiklan 

3 kohdassa, 7 artiklan 5 kohdassa, 

7 artiklan 6 kohdassa, 13 artiklan 

5 kohdassa ja 15 artiklassa tarkoitetun 

säädösvallan siirron. 

Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 

päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 

Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 

seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 

päätös julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä, tai jonakin 

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 

mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 

vaikuta aiemmin annettujen delegoitujen 

säädösten pätevyyteen. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistus liittyy saman esittäjän 7 artiklan 6 kohtaan ja 13 artiklan 5 kohtaan tekemiin 

tarkistuksiin. 
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8.11.2018 A8-0336/36 

Tarkistus  36 

Bas Eickhout 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0336/2018 

Julie Girling 

Pysyvät orgaaniset yhdisteet 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Kun tähän kohtaan viitataan, 

sovelletaan asetuksen (EU) 182/2011 

4 artiklaa. 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistus liittyy saman esittäjän 7 artiklan 6 kohtaan ja 13 artiklan 5 kohtaan tekemiin 

tarkistuksiin. 

 


