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7.11.2018 A8-0336/38 

Τροπολογία  38 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0336/2018 

Julie Girling 

Έμμονοι οργανικοί ρύποι 

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

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος A – πίνακας – στήλη 4 – σειρά 1 – σημείο 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α)  με την επιφύλαξη του στοιχείου β), 

αντικειμένων και μειγμάτων που 

περιέχουν τετραβρωμοδιφαινυλαιθέρα σε 

συγκεντρώσεις κάτω του 0,1 % κατά 

βάρος, όταν παράγονται, εξ ολοκλήρου ή 

εν μέρει, από ανακυκλωμένα υλικά ή 

υλικά προερχόμενα από απόβλητα που 

έχουν υποστεί επεξεργασία για 

επαναχρησιμοποίηση· 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που συνδέεται με τους έμμονους οργανικούς ρύπους σήμερα είναι η 

έλλειψη ρύθμισης των εκπομπών στα απόβλητα. Τα υπερβολικά χαλαρά όρια για τα απόβλητα 

στο παράρτημα IV και οι παρεκκλίσεις για την ανακύκλωση των βρωμιούχων διφαινυλαιθέρων 

(ιδίως του πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρα και του οκταβρωμοδιφαινυλαιθέρα) οδηγούν στη 

μόλυνση των ανακυκλωμένων πλαστικών προϊόντων, όπως τα παιδικά παιχνίδια, τα σκεύη 

κουζίνας ή οι συσκευασίες των τροφίμων. Για να σταματήσει η ροή αυτών των τοξικών ουσιών, 

θα πρέπει: 1) να καταργηθούν οι παρεκκλίσεις για την ανακύκλωση. 
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7.11.2018 A8-0336/39 

Τροπολογία  39 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0336/2018 

Julie Girling 

Έμμονοι οργανικοί ρύποι 

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

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος A – πίνακας – στήλη 4 – σειρά 2 – σημείο 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α)  με την επιφύλαξη του στοιχείου β), 

αντικειμένων και μειγμάτων που 

περιέχουν πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρα σε 

συγκεντρώσεις κάτω του 0,1 % κατά 

βάρος, όταν παράγονται, εξ ολοκλήρου ή 

εν μέρει, από ανακυκλωμένα υλικά ή 

υλικά προερχόμενα από απόβλητα που 

έχουν υποστεί επεξεργασία για 

επαναχρησιμοποίηση· 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που συνδέεται με τους έμμονους οργανικούς ρύπους σήμερα είναι η 

έλλειψη ρύθμισης των εκπομπών στα απόβλητα. Τα υπερβολικά χαλαρά όρια για τα απόβλητα 

στο παράρτημα IV και οι παρεκκλίσεις για την ανακύκλωση των βρωμιούχων διφαινυλαιθέρων 

(ιδίως του πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρα και του οκταβρωμοδιφαινυλαιθέρα) οδηγούν στη 

μόλυνση των ανακυκλωμένων πλαστικών προϊόντων, όπως τα παιδικά παιχνίδια, τα σκεύη 

κουζίνας ή οι συσκευασίες των τροφίμων. Για να σταματήσει η ροή αυτών των τοξικών ουσιών, 

θα πρέπει: 1) να καταργηθούν οι παρεκκλίσεις για την ανακύκλωση. 
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7.11.2018 A8-0336/40 

Τροπολογία  40 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0336/2018 

Julie Girling 

Έμμονοι οργανικοί ρύποι 

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

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος A – πίνακας – στήλη 4 – σειρά 3 – σημείο 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α)  με την επιφύλαξη του στοιχείου β), 

αντικειμένων και μειγμάτων που 

περιέχουν εξαβρωμοδιφαινυλαιθέρα σε 

συγκεντρώσεις κάτω του 0,1 % κατά 

βάρος, όταν παράγονται, εξ ολοκλήρου ή 

εν μέρει, από ανακυκλωμένα υλικά ή 

υλικά προερχόμενα από απόβλητα που 

έχουν υποστεί επεξεργασία για 

επαναχρησιμοποίηση· 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που συνδέεται με τους έμμονους οργανικούς ρύπους σήμερα είναι η 

έλλειψη ρύθμισης των εκπομπών στα απόβλητα. Τα υπερβολικά χαλαρά όρια για τα απόβλητα 

στο παράρτημα IV και οι παρεκκλίσεις για την ανακύκλωση των βρωμιούχων διφαινυλαιθέρων 

(ιδίως του πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρα και του οκταβρωμοδιφαινυλαιθέρα) οδηγούν στη 

μόλυνση των ανακυκλωμένων πλαστικών προϊόντων, όπως τα παιδικά παιχνίδια, τα σκεύη 

κουζίνας ή οι συσκευασίες των τροφίμων. Για να σταματήσει η ροή αυτών των τοξικών ουσιών, 

θα πρέπει: 1) να καταργηθούν οι παρεκκλίσεις για την ανακύκλωση. 
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7.11.2018 A8-0336/41 

Τροπολογία  41 

 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0336/2018 

Julie Girling 

Έμμονοι οργανικοί ρύποι 

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

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος A – πίνακας – στήλη 4 – σειρά 4 – σημείο 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α)  με την επιφύλαξη του στοιχείου β), 

αντικειμένων και μειγμάτων που 

περιέχουν επταβρωμοδιφαινυλαιθέρα σε 

συγκεντρώσεις κάτω του 0,1 % κατά 

βάρος, όταν παράγονται, εξ ολοκλήρου ή 

εν μέρει, από ανακυκλωμένα υλικά ή 

υλικά προερχόμενα από απόβλητα που 

έχουν υποστεί επεξεργασία για 

επαναχρησιμοποίηση· 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που συνδέεται με τους έμμονους οργανικούς ρύπους σήμερα είναι η 

έλλειψη υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές στα απόβλητα. Τα υπερβολικά χαλαρά 

όρια για τα απόβλητα στο παράρτημα IV και οι παρεκκλίσεις για την ανακύκλωση των 

βρωμιούχων διφαινυλαιθέρων (ιδίως του πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρα και του 

οκταβρωμοδιφαινυλαιθέρα) οδηγούν στη μόλυνση των ανακυκλωμένων πλαστικών προϊόντων, 

όπως τα παιδικά παιχνίδια, τα σκεύη κουζίνας ή οι συσκευασίες των τροφίμων. Για να 

σταματήσει η ροή αυτών των τοξικών ουσιών, θα πρέπει: 1) να καταργηθούν οι παρεκκλίσεις 

για την ανακύκλωση. 
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7.11.2018 A8-0336/42 

Τροπολογία  42 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0336/2018 

Julie Girling 

Έμμονοι οργανικοί ρύποι 

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

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα IV – πίνακας – σειρά 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 

Χλωροαλκάνια 

C10-C13 

(χλωριωμένες 

παραφίνες μικρής 

αλυσίδας) 

(SCCP) 

85535-84-

8 

287-

476-5 
10 000 mg/kg 

Τροπολογία 

Χλωροαλκάνια 

C10-C13 

(χλωριωμένες 

παραφίνες μικρής 

αλυσίδας) 

(SCCP) 

85535-84-

8 

287-

476-5 
100 mg/kg 

 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που συνδέεται με τους έμμονους οργανικούς ρύπους σήμερα είναι η 

έλλειψη υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές στα απόβλητα. Τα υπερβολικά χαλαρά 

όρια για τα απόβλητα στο παράρτημα IV και οι παρεκκλίσεις για την ανακύκλωση των 

βρωμιούχων διφαινυλαιθέρων (ιδίως του πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρα και του 

οκταβρωμοδιφαινυλαιθέρα) οδηγούν στη μόλυνση των ανακυκλωμένων πλαστικών προϊόντων, 

όπως τα παιδικά παιχνίδια, τα σκεύη κουζίνας ή οι συσκευασίες των τροφίμων. Για να 

σταματήσει η ροή αυτών των τοξικών ουσιών, θα πρέπει: 2) να τεθούν αυστηρότερα όρια 

σχετικά με τους έμμονους οργανικούς ρύπους στα απόβλητα. 
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7.11.2018 A8-0336/43 

Τροπολογία  43 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0336/2018 

Julie Girling 

Έμμονοι οργανικοί ρύποι 

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

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα IV – πίνακας – στήλη 4 – σειρά 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άθροισμα των συγκεντρώσεων 

τετραβρωμοδιφαινυλαιθέρα, 

πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρα, 

εξαβρωμοδιφαινυλαιθέρα και 

επταβρωμοδιφαινυλαιθέρα: 1000 mg/kg 

Άθροισμα των συγκεντρώσεων 

τετραβρωμοδιφαινυλαιθέρα, 

πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρα, 

εξαβρωμοδιφαινυλαιθέρα και 

επταβρωμοδιφαινυλαιθέρα: 50 mg/kg 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που συνδέεται με τους έμμονους οργανικούς ρύπους σήμερα είναι η 

έλλειψη υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές στα απόβλητα. Τα υπερβολικά χαλαρά 

όρια για τα απόβλητα στο παράρτημα IV και οι παρεκκλίσεις για την ανακύκλωση των 

βρωμιούχων διφαινυλαιθέρων (ιδίως του πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρα και του 

οκταβρωμοδιφαινυλαιθέρα) οδηγούν στη μόλυνση των ανακυκλωμένων πλαστικών προϊόντων, 

όπως τα παιδικά παιχνίδια, τα σκεύη κουζίνας ή οι συσκευασίες των τροφίμων. Για να 

σταματήσει η ροή αυτών των τοξικών ουσιών, θα πρέπει: 2) να τεθούν αυστηρότερα όρια 

σχετικά με τους έμμονους οργανικούς ρύπους στα απόβλητα. 

 

 


