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LV Vienoti daudzveidībā LV 

8.11.2018 A8-0336/31 

Grozījums Nr.  31 

Bas Eickhout 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0336/2018 

Julie Girling 

Noturīgi organiskie piesārņotāji 

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

 

Regulas priekšlikums 

25. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(25) Būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras 

pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 290. pantu, lai 

attiecīgā gadījumā atļautu šīs regulas 

I pielikuma A daļas vai II pielikuma A 

daļas sarakstā norādītās vielas ražot un 

lietot par slēgtā sistēmā bez vietas maiņas 

pieļaujamu starpproduktu, lai noteiktu 

robežkoncentrācijas vielām IV un V 

pielikuma vajadzībām un lai grozītu šīs 

regulas pielikumus nolūkā tos pielāgot 

Konvencijas vai Protokola pielikumos 

ietverto vielu sarakstu grozījumiem, kā arī 

lai pārveidotu šīs regulas pielikumos 

esošos ierakstus vai noteikumus nolūkā tos 

pielāgot zinātnes un tehnikas progresam. 

(25) Būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras 

pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 290. pantu, lai 

pieņemtu papildu pasākumus saistībā ar 

atkritumu apsaimniekošanu, lai konkrēti 

noteiktu informācijas minimumu, kas 

jāsniedz dalībvalstīm par šīs regulas 

īstenošanas uzraudzību, lai attiecīgā 

gadījumā atļautu šīs regulas I pielikuma A 

daļas vai II pielikuma A daļas sarakstā 

norādītās vielas ražot un lietot par slēgtā 

sistēmā bez vietas maiņas pieļaujamu 

starpproduktu, lai noteiktu 

robežkoncentrācijas vielām IV un V 

pielikuma vajadzībām un lai grozītu šīs 

regulas pielikumus nolūkā tos pielāgot 

Konvencijas vai Protokola pielikumos 

ietverto vielu sarakstu grozījumiem, kā arī 

lai pārveidotu šīs regulas pielikumos 

esošos ierakstus vai noteikumus nolūkā tos 

pielāgot zinātnes un tehnikas progresam. 

Or. en 

(Saistīts ar tā paša autora iesniegto grozījumu 7. panta 6. punktam un 13. panta 5. punktam) 

Pamatojums 

Pieņemot papildu pasākumus attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu un sīkākas norādes par 

minimālo informāciju, kas dalībvalstīm jāsniedz, uzraugot šīs regulas īstenošanu, būtu 

jāpieņem deleģētie akti, jo tie papildina pamataktu. 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

8.11.2018 A8-0336/32 

Grozījums Nr.  32 

Bas Eickhout 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0336/2018 

Julie Girling 

Noturīgi organiskie piesārņotāji 

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

 

Regulas priekšlikums 

28. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(28) Lai nodrošinātu vienādus 

nosacījumus šīs regulas īstenošanai, būtu 

jāpiešķir Komisijai īstenošanas pilnvaras 

pieņemt papildu pasākumus attiecībā uz 

atkritumu apsaimniekošanu un noteikt 

dalībvalstu sniedzamās informācijas 

minimumu šīs regulas īstenošanas 

uzraudzības ietvaros. Šīs pilnvaras būtu 

jāīsteno saskaņā ar Eiropas Parlamenta 

un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/201129.  

svītrots 

_________________  

29Eiropas Parlamenta un Padomes 

2011. gada 16. februāra Regula (ES) 

Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 

vispārīgus principus par dalībvalstu 

kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 

Komisijas īstenošanas pilnvaru 

izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 

13. lpp.). 

 

Or. en 

(Saistīts ar tā paša autora iesniegto grozījumu 7. panta 6. punktam un 13. panta 5. punktam) 

Pamatojums 

Šie jautājumi būtu jāpieņem ar deleģētajiem aktiem, jo tie papildina pamataktu. 



 

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

LV Vienoti daudzveidībā LV 

8.11.2018 A8-0336/33 

Grozījums Nr.  33 

Bas Eickhout 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0336/2018 

Julie Girling 

Noturīgi organiskie piesārņotāji 

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

 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 6. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Attiecīgā gadījumā, ņemot vērā 

tehnikas attīstību un attiecīgās 

starptautiskās pamatnostādnes un lēmumus 

un dalībvalsts vai minētās dalībvalsts 

ieceltās kompetentās iestādes saskaņā ar 4. 

punktu un V pielikumu piešķirtās atļaujas, 

Komisija ar īstenošanas aktiem 

var noteikt papildu pasākumus attiecībā 

uz šā panta īstenošanu. Konkrētāk, 

Komisija var noteikt, kāda 

informācija dalībvalstīm jāiesniedz saskaņā 

ar 4. punkta b) apakšpunkta iii) daļu . Par 

šādiem pasākumiem lemj saskaņā ar 20. 

panta 2. punktā noteikto konsultēšanās 

procedūru. 

6. Komisija ir pilnvarota pieņemt 

deleģētos aktus saskaņā ar 18. pantu, lai 

pieņemtu papildu pasākumus saistībā ar 

šī panta īstenošanu, ņemot vērā tehnikas 

attīstību un attiecīgās starptautiskās 

pamatnostādnes un lēmumus un dalībvalsts 

vai minētās dalībvalsts saskaņā ar 4. 

punktu un V pielikumu ieceltās 

kompetentās iestādes piešķirtās atļaujas. 

Konkrētāk, Komisija var noteikt, kāda 

informācija dalībvalstīm jāiesniedz saskaņā 

ar 4. punkta b) apakšpunkta iii) daļu . 

Or. en 

Pamatojums 

Papildu pasākumu [!] pieņemšana attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu papildina 

nebūtiskus pamatakta elementus un tādēļ būtu jāpieņem ar deleģētajiem aktiem. Direktīvas 7. 

panta 6. punkta pilnvarojuma ierobežošana tikai attiecībā uz saistīto formātu, ko ENVI 

komiteja pieņēma 14. grozījumā, nepamatoti ierobežo Komisijas pilnvaras. Nebūtu samērīgi 

pieprasīt parasto likumdošanas procedūru, lai pieņemtu šādus papildu pasākumus. 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

8.11.2018 A8-0336/34 

Grozījums Nr.  34 

Bas Eickhout 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0336/2018 

Julie Girling 

Noturīgi organiskie piesārņotāji 

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

 

Regulas priekšlikums 

13. pants – 5. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Komisija var pieņemt īstenošanas 

aktus, kas sīkāk nosaka saskaņā ar 1. 

punktu sniedzamās informācijas 

minimumu, tostarp definē 1. punkta f) 

apakšpunktā minētos rādītājus, kartes un 

dalībvalstu apskatus. Minētos īstenošanas 

aktus pieņem saskaņā ar 20. panta 2. 

punktā minēto konsultēšanās procedūru. 

5. Komisija ir pilnvarota pieņemt 

deleģētos aktus saskaņā ar 18. pantu, lai 

sīkāk noteiktu saskaņā ar 1. punktu 

sniedzamās informācijas minimumu, 

tostarp definē 1. punkta f) apakšpunktā 

minētos rādītājus, kartes un dalībvalstu 

apskatus. 

Or. en 

Pamatojums 

Sīkāku specifikāciju [!] pieņemšana attiecībā uz informācijas minimumu, kas jāsniedz par 

īstenošanas uzraudzību, papildina nebūtiskus pamatakta elementus un tādēļ būtu jāpieņem ar 

deleģētajiem aktiem. Direktīvas 13. panta 5. punkta pilnvarojuma ierobežošana tikai attiecībā 

uz saistīto formātu, ko ENVI komiteja pieņēma 21. grozījumā, nepamatoti ierobežo Komisijas 

pilnvaras. Nebūtu samērīgi pieprasīt parasto likumdošanas procedūru, lai pieņemtu šādas 

papildu specifikācijas. 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

8.11.2018 A8-0336/35 

Grozījums Nr.  35 

Bas Eickhout 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0336/2018 

Julie Girling 

Noturīgi organiskie piesārņotāji 

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

 

Regulas priekšlikums 

18. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Eiropas Parlaments vai Padome 

jebkurā laikā var atsaukt 4. panta 3. punktā, 

7. panta 5. punktā un 15. pantā minēto 

pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par 

atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru 

deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā 

nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 

Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 

vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar 

jau spēkā esošos deleģētos aktus. 

3. Eiropas Parlaments vai Padome 

jebkurā laikā var atsaukt 4. panta 3. punktā, 

7. panta 5. punktā, 7. panta 6. punktā, 

13. panta 5. punktā un 15. pantā minēto 

pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par 

atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru 

deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā 

nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 

Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 

vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar 

jau spēkā esošos deleģētos aktus. 

Or. en 

Pamatojums 

(Saistīts ar tā paša autora iesniegto grozījumu 7. panta 6. punktam un 13. panta 5. punktam) 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

8.11.2018 A8-0336/36 

Grozījums Nr.  36 

Bas Eickhout 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0336/2018 

Julie Girling 

Noturīgi organiskie piesārņotāji 

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

 

Regulas priekšlikums 

20. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ja ir norāde uz šo punktu, piemēro 

Regulas (ES) Nr. 182/2011 4. pantu. 

svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

(Saistīts ar tā paša autora iesniegto grozījumu 7. panta 6. punktam un 13. panta 5. punktam) 

 


