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Stimate Domnule Preşedinte,

Comisia doreşte să adreseze mulţumirile sale Senatului pentru opinia sa cu privire la 
Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind poluanţii 
organici persistenţi (reformare) [COM (2018) 144 final].

Comisia salută susţinerea generală din partea Senatului pentru această propunere. 
Comisia a luat notă de observaţiile formulate de Senat în ceea ce priveşte actualizarea 
activităţilor de monitorizare/raportare, noul rol propus pentru Agenţia Europeană 
pentru Produse Chimice şi domeniul de aplicare al delegării de competenţe şi ar dori să 
facă următoarele observaţii.

In ceea ce priveşte propunerea de actualizare a activităţilor de monitorizare/raportare, 
Comisia constată că aceste schimbări se bazează pe rezultatele evaluării privind 
verificarea adecvării având ca obiect raportarea şi monitorizarea legislaţiei de mediu 
care a fost publicată în 2017 - a se vedea, în această privinţă, Raportul Comisiei intitulat 
„Acţiuni în vederea simplificării elaborării rapoartelor privind mediul [COM (2017) 312 
final] - şi că, în ciuda faptului că abordarea privind monitorizarea a fost modificată în 
propunere, marea majoritate a informaţiilor pe care statele membre trebuie să le 
furnizeze rămân exact aceleaşi ca cele solicitate în temeiul regulamentului actual. Prin 
urmare, Comisia consideră că procesul de actualizare nu va genera sarcini 
administrative suplimentare pentru autorităţi.

In ceea ce priveşte noul rol propus pentru Agenţia Europeană pentru Produse Chimice, 
Comisia doreşte să informeze Senatul că a consultat agenţia atunci când a elaborat 
propunerea, inclusiv în ceea ce priveşte propunerea de alocare a resurselor financiare şi 
umane, astfel cum se explică în fişa financiară legislativă care însoţeşte propunerea.
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In ceea ce priveşte observaţiile formulate de Senat cu privire la propunerea de delegare
de competenţe, Comisia ar dori să reamintească faptul că aceste competenţe delegate 
reprezintă un instrument esenţial pentru o mai bună legiferare, contribuind la crearea 
unei legislaţii simple şi actualizate şi la punerea în aplicare eficace şi rapidă a acesteia. 
Comisia ar urma să propună delegarea de competenţe numai pentru actele delegate în 
temeiul articolului 290 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în cazurile 
în care acest lucru este justificat, în special în cazul în care includerea elementelor 
relevante direct în actul legislativ de bază nu este posibilă sau este mai puţin eficientă 
sau eficace. în acest caz particular, Comisia trebuie să fie în măsură să modifice anexele 
la regulament pentru a le adapta la orice modificare a listei substanţelor prevăzute în 
anexele Convenţiei de la Stockholm sau ale Protocolului la Convenţia din 1979 privind 
poluarea atmosferică transfrontaliera pe distanţe lungi, referitor la poluanţii organici 
persistenţi, precum şi pentru a le adapta la progresul ştiinţific şi tehnic. Având în vedere 
că aceste măsuri se adaugă celor existente, Comisia consideră că ele ar trebui să fie 
adoptate prin intermediul unor acte delegate. Cu toate acestea, decizia finală referitoare 
la natura şi la conţinutul delegării de competenţe trebuie să fie luată de către legiuitor.

In prezent au loc discuţii între Comisie şi colegiuitori cu privire la propunere, iar 
Comisia îşi menţine speranţa că se va ajunge la un acord în viitorul apropiat.

Comisia speră că prin aceste precizări a clarificat chestiunile aduse în discuţie de Senat 
şi aşteaptă cu interes continuarea dialogului politic în viitor.

Cu deosebită consideraţie,

VěraJOUROVÁ
Membru al Comisiei
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