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8.11.2018 A8-0336/31 

Pakeitimas 31 

Bas Eickhout 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0336/2018 

Julie Girling 

Patvarieji organiniai teršalai 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

25 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(25) pagal Sutarties 290 straipsnį 

Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai 

priimti aktus, kuriais būtų leidžiama 

atitinkamais atvejais gaminti ir naudoti šio 

reglamento I priedo A dalyje arba II priedo 

A dalyje nurodytą cheminę medžiagą kaip 

uždaros sistemos tik vietoje naudojamą 

tarpinę medžiagą, IV ir V prieduose būtų 

nustatomos cheminės medžiagos 

koncentracijos ribos ir būtų iš dalies 

keičiami šio reglamento priedai siekiant 

juos pritaikyti prie bet kokių cheminių 

medžiagų sąrašų, pateiktų Konvencijos 

arba Protokolo prieduose, pakeitimų bei 

keičiami šio reglamento priedų įrašai arba 

nuostatos siekiant juos suderinti su mokslo 

ir technikos pažanga; 

(25) pagal Sutarties 290 straipsnį 

Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai 

priimti aktus, siekiant priimti papildomas 

priemones dėl atliekų tvarkymo, nustatyti 

minimalią informaciją, kurią turi pateikti 

valstybės narės, kad būtų galima stebėti 

šio reglamento įgyvendinimą, kuriais būtų 

leidžiama atitinkamais atvejais gaminti ir 

naudoti šio reglamento I priedo A dalyje 

arba II priedo A dalyje nurodytą cheminę 

medžiagą kaip uždaros sistemos tik vietoje 

naudojamą tarpinę medžiagą, IV ir V 

prieduose būtų nustatomos cheminės 

medžiagos koncentracijos ribos ir būtų iš 

dalies keičiami šio reglamento priedai 

siekiant juos pritaikyti prie bet kokių 

cheminių medžiagų sąrašų, pateiktų 

Konvencijos arba Protokolo prieduose, 

pakeitimų bei keičiami šio reglamento 

priedų įrašai arba nuostatos siekiant juos 

suderinti su mokslo ir technikos pažanga; 

Or. en 

(Susijęs su to paties autoriaus pateiktais 7 straipsnio 6 dalies ir 13 straipsnio 5 dalies 

pakeitimais.) 

Pagrindimas 

Papildomos priemonės dėl atliekų tvarkymo, taip pat patikslinimas, kokią minimalią 

informaciją turi pateikti valstybės narės, kad būtų galima stebėti šio reglamento 
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įgyvendinimą, turėtų būti priimamos deleguotaisiais aktais, kuriais papildomas pagrindinis 

aktas. 
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8.11.2018 A8-0336/32 

Pakeitimas 32 

Bas Eickhout 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0336/2018 

Julie Girling 

Patvarieji organiniai teršalai 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

28 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(28) siekiant užtikrinti vienodas šio 

reglamento įgyvendinimo sąlygas, 

Komisijai turėtų būti suteikti 

įgyvendinimo įgaliojimai priimti 

papildomas priemones dėl atliekų 

tvarkymo ir nustatyti minimalią 

informaciją, kurią turi pateikti valstybės 

narės, kad būtų galima stebėti šio 

reglamento įgyvendinimą. Šiais 

įgaliojimais turėtų būti naudojamasi 

pagal Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentą (ES) Nr. 182/201129; 

Išbraukta. 

_________________  

29 Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo 

nustatomos valstybių narių vykdomos 

Komisijos naudojimosi įgyvendinimo 

įgaliojimais kontrolės mechanizmų 

taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 

2011 2 28, p. 13). 

 

Or. en 

(Susijęs su to paties autoriaus pateiktais 7 straipsnio 6 dalies ir 13 straipsnio 5 dalies 

pakeitimais.) 

Pagrindimas 

Šios priemonės turėtų būti priimamos deleguotaisiais aktais, kuriais papildomas pagrindinis 

teisės aktas. 
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8.11.2018 A8-0336/33 

Pakeitimas 33 

Bas Eickhout 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0336/2018 

Julie Girling 

Patvarieji organiniai teršalai 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 6 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Tam tikrais atvejais, atsižvelgdama 

į technikos vystymąsi ir atitinkamas 

tarptautines gaires bei sprendimus ir 

valstybės narės ar tos valstybės narės pagal 

šio straipsnio 4 dalį ir V priedą įgaliotos 

kompetentingos institucijos suteiktus 

leidimus, Komisija gali , priimdama 

įgyvendinimo aktus, patvirtinti 

papildomas su šio straipsnio 

įgyvendinimu susijusias priemones. Visų 

pirma, Komisija gali nustatyti, kokią 

informaciją turi teikti valstybės narės pagal 

šio straipsnio 4 dalies b punkto iii papunktį 

. Sprendimai dėl tokių priemonių 

priimami taikant 20 straipsnio 2 dalyje 

nustatytą patariamąją procedūrą . 

6. Komisijai pagal 18 straipsnį 

suteikiami įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus, siekiant priimti 

papildomas priemones, atsižvelgiant į 

technikos vystymąsi ir atitinkamas 

tarptautines gaires bei sprendimus ir 

valstybės narės ar tos valstybės narės pagal 

šio straipsnio 4 dalį ir V priedą įgaliotos 

kompetentingos institucijos suteiktus 

leidimus. Visų pirma, 

Komisija gali nustatyti, kokią 

informaciją turi teikti valstybės narės pagal 

šio straipsnio 4 dalies b punkto iii papunktį 

. 

Or. en 

Pagrindimas 

Papildomų [!] priemonių dėl atliekų tvarkymo priėmimas papildo neesminius pagrindinio 

akto elementus, todėl turėtų būti tvirtinamas priimant deleguotuosius aktus. Apribojant 7 

straipsnio 6 dalyje nurodytą įgaliojimų suteikimą iki susijusio formato, kurį ENVI komitetas 

patvirtino 14 pakeitime, nepagrįstai apribojamas įgaliojimų suteikimas Komisijai. Būtų 

neproporcinga reikalauti priimti tokias papildomas priemones taikant įprastą teisėkūros 

procedūrą. 
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8.11.2018 A8-0336/34 

Pakeitimas 34 

Bas Eickhout 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0336/2018 

Julie Girling 

Patvarieji organiniai teršalai 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 straipsnio 5 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Komisija gali priimti įgyvendinimo 

aktus, kuriuose išsamiau nurodoma, kokią 

būtiniausią informaciją reikia pateikti pagal 

1 dalį, įskaitant rodiklių apibrėžtis, 

žemėlapius ir valstybių narių apžvalgas, 

nurodytas 1 dalies f punkte. Tie 

įgyvendinimo aktai priimami taikant 20 

straipsnio 2 dalyje nustatytą patariamąją 

procedūrą. 

5. Komisijai pagal 18 straipsnį 

suteikiami įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus, siekiant išsamiau 

nurodyti, kokią būtiniausią informaciją 

reikia pateikti pagal 1 dalį, įskaitant 

rodiklių apibrėžtis, žemėlapius ir valstybių 

narių apžvalgas, nurodytas 1 dalies f 

punkte. 

Or. en 

Pagrindimas 

Išsamesnis papildomos [!] būtiniausios informacijos, kuri turi būti pateikta įgyvendinimo 

stebėsenai, nurodymas papildo neesminius pagrindinio akto elementus, todėl turėtų būti 

tvirtinamos priimant deleguotuosius aktus. Apribojant 13 straipsnio 5 dalyje nurodytą 

įgaliojimų suteikimą iki susijusio formato, kurį ENVI komitetas patvirtino 21 pakeitime, 

nepagrįstai apribojamas įgaliojimų suteikimas Komisijai. Būtų neproporcinga reikalauti 

priimti tokius papildomus patikslinimus taikant įprastą teisėkūros procedūrą. 
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8.11.2018 A8-0336/35 

Pakeitimas 35 

Bas Eickhout 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0336/2018 

Julie Girling 

Patvarieji organiniai teršalai 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 straipsnio 3 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Europos Parlamentas arba Taryba 

gali bet kada atšaukti 4 straipsnio 3 dalyje, 

7 straipsnio 5 dalyje ir 15 straipsnyje 

nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 

Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 

nutraukiami tame sprendime nurodyti 

įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. 

Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo 

paskelbimo Europos Sąjungos 

oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 

nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 

galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui. 

3. Europos Parlamentas arba Taryba 

gali bet kada atšaukti 4straipsnio 3 dalyje, 

7 straipsnio 5 dalyje 7 straipsnio 6 dalyje, 

13 straipsnio 5 dalyje ir 15straipsnyje 

nurodytų įgaliojimų suteikimą. Sprendimu 

dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame 

sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus. Sprendimas 

įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 

arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 

nedaro poveikio jau galiojančių 

deleguotųjų aktų galiojimui. 

Or. en 

Pagrindimas 

Susijęs pakeitimas, žr. to paties autoriaus pateiktus 7 straipsnio 6 dalies ir 13 straipsnio 5 

dalies pakeitimus. 
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8.11.2018 A8-0336/36 

Pakeitimas 36 

Bas Eickhout 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0336/2018 

Julie Girling 

Patvarieji organiniai teršalai 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Darant nuorodą į šią dalį, 

taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 4 

straipsnis . 

Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Susijęs pakeitimas, žr. to paties autoriaus pateiktus 7 straipsnio 6 dalies ir 13 straipsnio 5 

dalies pakeitimus. 

 


