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8.11.2018 A8-0336/31 

Predlog spremembe  31 

Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0336/2018 

Julie Girling 

Obstojna organska onesnaževala 

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

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 25 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(25) V skladu s členom 290 Pogodbe bi 

bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo 

za sprejemanje aktov, s katerimi se, kadar 

je ustrezno, omogočita proizvodnja in 

uporaba snovi, navedenih v delu A 

Priloge I ali delu A Priloge II k tej uredbi, 

kot intermediatov v zaprtem in krajevno 

omejenem sistemu, določijo mejne 

koncentracije snovi za namene prilog IV in 

V ter spremenijo priloge k tej uredbi, tako 

da se prilagodijo vsem spremembam 

seznamov snovi iz prilog h Konvenciji ali 

Protokolu, in se prilagodijo obstoječi vnosi 

ali določbe iz prilog k tej uredbi, tako da se 

prilagodijo znanstvenemu in tehničnemu 

napredku. 

(25) V skladu s členom 290 Pogodbe bi 

bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo 

za sprejemanje aktov, s katerimi sprejme 

dodatne ukrepe za ravnanje z odpadki, 

določi minimalne informacije, ki jih 

morajo države članice posredovati pri 

spremljanju izvajanja te uredbe, da se, 

kadar je ustrezno, omogočita proizvodnja 

in uporaba snovi, navedenih v delu A 

Priloge I ali delu A Priloge II k tej uredbi, 

kot intermediatov v zaprtem in krajevno 

omejenem sistemu, določijo mejne 

koncentracije snovi za namene prilog IV in 

V ter spremenijo priloge k tej uredbi, tako 

da se prilagodijo vsem spremembam 

seznamov snovi iz prilog h Konvenciji ali 

Protokolu, in se prilagodijo obstoječi vnosi 

ali določbe iz prilog k tej uredbi, tako da se 

prilagodijo znanstvenemu in tehničnemu 

napredku. 

Or. en 

(Povezano s spremembami, ki jih isti poslanec predlaga k členoma 7(6) in 13(5).) 

Obrazložitev 

Sprejemanje dodatnih ukrepov za ravnanje z odpadki in določitev dodatnih minimalnih 

informacij, ki jih morajo države članice zagotoviti pri spremljanju izvajanja te uredbe bi se 

moralo izvesti z delegiranimi akti, saj bi bil s tem zgolj dopolnjen temeljni akt. 
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8.11.2018 A8-0336/32 

Predlog spremembe  32 

Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0336/2018 

Julie Girling 

Obstojna organska onesnaževala 

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

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 28 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(28) Da se zagotovijo enotni pogoji za 

izvajanje te uredbe, bi bilo treba na 

Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za 

sprejetje dodatnih ukrepov v zvezi z 

ravnanjem z odpadki in za določitev 

minimalnih informacij, ki bi jih morale 

zagotoviti države članice v okviru 

spremljanja izvajanja te uredbe. Ta 

pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu 

z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega 

parlamenta in Sveta29. 

črtano 

_________________  

29 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 

2011 o določitvi splošnih pravil in načel, 

na podlagi katerih države članice 

nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil 

Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13). 

 

Or. en 

(Povezano s spremembami, ki jih isti poslanec predlaga k členoma 7(6) in 13(5).) 

Obrazložitev 

Te teme bi bilo treba urediti z delegiranimi akti, saj dopolnjujejo temeljni akt. 
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8.11.2018 A8-0336/33 

Predlog spremembe  33 

Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0336/2018 

Julie Girling 

Obstojna organska onesnaževala 

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

 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 6 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Komisija lahko, če je to primerno 

in ob upoštevanju tehničnega razvoja in 

zadevnih mednarodnih smernic ter 

sklepov in katere koli odobritve s strani 

države članice ali pristojnega organa, ki ga 

je imenovala ta država, v skladu z 

odstavkom 4 in Prilogo V z izvedbenim 

aktom sprejme dodatne ukrepe v zvezi z 

izvajanjem tega člena. Komisija 

zlasti lahko opredeli informacije , ki jih 

morajo države članice predložiti v skladu z 

odstavkom 4(b)(iii). O teh ukrepih se 

odloča v skladu s svetovalnim postopkom 

iz člena 20(2). 

6. Na Komisijo se prenese pooblastilo 

za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 18, da lahko sprejme dodatne 

ukrepe v zvezi z izvajanjem tega člena, 

upoštevajoč tehnični razvoj in ustrezne 

mednarodne smernice ter odločbe in 

odobritve s strani države članice ali 

pristojnega organa, ki ga določi ta država, 

v skladu z odstavkom 4 in Prilogo V. 

Komisija zlasti lahko opredeli informacije , 

ki jih morajo države članice predložiti v 

skladu z odstavkom 4(b)(iii). 

Or. en 

Obrazložitev 

Za sprejetje dodatnih(!) ukrepov v zvezi z ravnanjem z odpadki se dopolnjujejo nebistveni 

elementi temeljnega akta, zato bi jih bilo treba sprejeti z delegiranimi akti. Z omejevanjem 

pooblastila iz člena 7(6) na sedanji format, kakor ga je odbor ENVI sprejel v predlogu 

spremembe 14, se omejujejo tudi pooblastila Komisije. Nesorazmerno bi bilo za dodatne 

ukrepe zahtevati kar redni zakonodajni postopek. 
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8.11.2018 A8-0336/34 

Predlog spremembe  34 

Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0336/2018 

Julie Girling 

Obstojna organska onesnaževala 

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

 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 5 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Komisija lahko sprejme izvedbene 

akte, ki podrobneje opredelijo minimalne 

informacije, ki jih je treba zagotoviti v 

skladu z odstavkom 1, vključno z 

opredelitvijo kazalnikov, kart in poročil 

držav članic iz odstavka 1(f). Ti izvedbeni 

akti se sprejmejo v skladu s svetovalnim 

postopkom iz člena 20(2). 

5. Na Komisijo se prenese pooblastilo 

za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 18, da opredeli minimalne 

informacije, ki jih je treba zagotoviti v 

skladu z odstavkom 1, vključno z 

opredelitvijo kazalnikov, kart in poročil 

držav članic iz odstavka 1(f). 

Or. en 

Obrazložitev 

S sprejetjem dodatnih(!) specifikacij v zvezi z minimalnimi informacijami pri spremljanju 

izvajanja se dopolnjujejo nebistveni elementi temeljnega akta, zato bi jih bilo treba sprejeti z 

delegiranimi akti. Z omejevanjem pooblastila iz člena 13(5) na sedanji format, kakor ga je 

odbor ENVI sprejel v predlogu spremembe 21, se omejujejo tudi pooblastila Komisije. 

Nesorazmerno bi bilo za dodatne specifikacije zahtevati kar redni zakonodajni postopek. 
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8.11.2018 A8-0336/35 

Predlog spremembe  35 

Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0336/2018 

Julie Girling 

Obstojna organska onesnaževala 

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

 

Predlog uredbe 

Člen 18 – odstavek 3 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Pooblastilo iz člena 4(3), člena 

7(5) in člena 15 lahko kadar koli prekliče 

Evropski parlament ali Svet. S sklepom o 

preklicu preneha veljati prenos pooblastila 

iz navedenega sklepa. Sklep začne 

učinkovati dan po njegovi objavi v 

Uradnem listu Evropske unije ali na 

poznejši datum, določen v njem. Sklep ne 

vpliva na veljavnost že veljavnih 

delegiranih aktov. 

3. Pooblastilo iz členov 4(3), 7(5), 

7(6), 13(5) in 15 lahko kadar koli prekliče 

Evropski parlament ali Svet. S sklepom o 

preklicu preneha veljati prenos pooblastila 

iz navedenega sklepa. Sklep začne 

učinkovati dan po njegovi objavi v 

Uradnem listu Evropske unije ali na 

poznejši datum, določen v njem. Sklep ne 

vpliva na veljavnost že veljavnih 

delegiranih aktov. 

Or. en 

Obrazložitev 

(Predlog spremembe je logična posledica sprememb, ki jih isti poslanec predlaga k členoma 

7(6) in 13(5).) 
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8.11.2018 A8-0336/36 

Predlog spremembe  36 

Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0336/2018 

Julie Girling 

Obstojna organska onesnaževala 

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

 

Predlog uredbe 

Člen 20 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se 

uporablja člen 4 Uredbe (EU) 

št. 182/2011. 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

(Predlog spremembe je logična posledica sprememb, ki jih isti poslanec predlaga k členoma 

7(6) in 13(5).) 

 


