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Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0336/2018 

Julie Girling 

Püsivad orgaanilised saasteained 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – A osa – tabel – veerg 4 – rida 1 – punkt 2 – alapunkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a)  ilma et see piiraks punkti b 

kohaldamist, tooted ja segud, mille 

tetrabromodifenüüleetrisisaldus jääb alla 

0,1 massiprotsendi, kui need on osaliselt 

või täielikult valmistatud ringlusse võetud 

materjalist või jäätmetest, mis on ette 

valmistatud korduvkasutamiseks; 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Püsivate orgaaniliste saasteainetega seotud suurim probleem on praegu jäätmete heitmete 

reguleerimise puudumine. IV lisas sätestatud liiga leebed jäätmete piirnormid ja 

bromodifenüüleetrite (eriti penta-BDE ja okta-BDE) ringlussevõtu erandid põhjustavad 

ringlussevõetud plasttoodete, näiteks laste mänguasjade, köögitarvikute ja toidupakendite 

saastumist. Selliste toksiliste ainete voolu peatamiseks on vaja 1) kõrvaldada ringlussevõtuga 

seotud erandid. 
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Muudatusettepanek  39 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0336/2018 

Julie Girling 

Püsivad orgaanilised saasteained 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – A osa – tabel – veerg 4 – rida 2 – punkt 2 – alapunkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a)  ilma et see piiraks punkti b 

kohaldamist, tooted ja segud, mille 

pentabromodifenüüleetrisisaldus jääb alla 

0,1 massiprotsendi, kui need on osaliselt 

või täielikult valmistatud ringlusse võetud 

materjalist või jäätmetest, mis on ette 

valmistatud korduvkasutamiseks; 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Püsivate orgaaniliste saasteainetega seotud suurim probleem on praegu jäätmete heitmete 

reguleerimise puudumine. IV lisas sätestatud liiga leebed jäätmete piirnormid ja 

bromodifenüüleetrite (eriti penta-BDE ja okta-BDE) ringlussevõtu erandid põhjustavad 

ringlussevõetud plasttoodete, näiteks laste mänguasjade, köögitarvikute ja toidupakendite 

saastumist. Selliste toksiliste ainete voolu peatamiseks on vaja 1) kõrvaldada ringlussevõtuga 

seotud erandid. 
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Muudatusettepanek  40 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0336/2018 

Julie Girling 

Püsivad orgaanilised saasteained 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – A osa – tabel – veerg 4 – rida 3 – punkt 2 – alapunkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a)  ilma et see piiraks punkti b 

kohaldamist, tooted ja segud, mille 

heksabromodifenüüleetrisisaldus jääb 

alla 0,1 massiprotsendi, kui need on 

osaliselt või täielikult valmistatud 

ringlusse võetud materjalist või 

jäätmetest, mis on ette valmistatud 

korduvkasutamiseks; 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Püsivate orgaaniliste saasteainetega seotud suurim probleem on praegu jäätmete heitmete 

reguleerimise puudumine. IV lisas sätestatud liiga leebed jäätmete piirnormid ja 

bromodifenüüleetrite (eriti penta-BDE ja okta-BDE) ringlussevõtu erandid põhjustavad 

ringlussevõetud plasttoodete, näiteks laste mänguasjade, köögitarvikute ja toidupakendite 

saastumist. Selliste toksiliste ainete voolu peatamiseks on vaja 1) kõrvaldada ringlussevõtuga 

seotud erandid. 
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Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0336/2018 

Julie Girling 

Püsivad orgaanilised saasteained 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – A osa – tabel – veerg 4 – rida 4 – punkt 2 – alapunkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a)  ilma et see piiraks punkti b 

kohaldamist, tooted ja segud, mille 

heptabromodifenüüleetrisisaldus jääb alla 

0,1 massiprotsendi, kui need on osaliselt 

või täielikult valmistatud ringlusse võetud 

materjalist või jäätmetest, mis on ette 

valmistatud korduvkasutamiseks; 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Püsivate orgaaniliste saasteainetega seotud suurim probleem on praegu jäätmete heitmetest 

teadaandmise puudumine. IV lisas sätestatud liiga leebed jäätmete piirnormid ja 

bromodifenüüleetrite (eriti penta-BDE ja okta-BDE) ringlussevõtu erandid põhjustavad 

ringlussevõetud plasttoodete, näiteks laste mänguasjade, köögitarvikute ja toidupakendite 

saastumist. Selliste toksiliste ainete voolu peatamiseks on vaja 1) kõrvaldada ringlussevõtuga 

seotud erandid. 
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Muudatusettepanek  42 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0336/2018 

Julie Girling 

Püsivad orgaanilised saasteained 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

IV lisa – tabel – neljas rida 

 

Komisjoni ettepanek 

Kloro-C10–13-

alkaanid 

(lühiahelalised 

klooritud 

parafiinid, 

SCCPd) 

85535-84-

8 

287-

476-5 
10 000 mg/kg 

Muudatusettepanek 

Kloro-C10–13-

alkaanid 

(lühiahelalised 

klooritud 

parafiinid, 

SCCPd) 

85535-84-

8 

287-

476-5 
100 mg/kg 

 

Or. en 

Selgitus 

Püsivate orgaaniliste saasteainetega seotud suurim probleem on praegu jäätmete heitmetest 

teadaandmise puudumine. IV lisas sätestatud liiga leebed jäätmete piirnormid ja 

bromodifenüüleetrite (eriti penta-BDE ja okta-BDE) ringlussevõtu erandid põhjustavad 

ringlussevõetud plasttoodete, näiteks laste mänguasjade, köögitarvikute ja toidupakendite 

saastumist. Selliste toksiliste ainete voolu peatamiseks on vaja 2) kehtestada rangemad 

püsivate orgaaniliste saasteainete piirnormid jäätmetes. 
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Muudatusettepanek  43 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 
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Raport A8-0336/2018 

Julie Girling 

Püsivad orgaanilised saasteained 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

IV lisa – tabel – veerg 4 – rida 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tetrabromodifenüüleetri, 

pentabromodifenüüleetri, 

heksabromodifenüüleetri ja 

heptabromodifenüüleetri summaarne 

sisaldus: 1000 mg/kg 

Tetrabromodifenüüleetri, 

pentabromodifenüüleetri, 

heksabromodifenüüleetri ja 

heptabromodifenüüleetri summaarne 

sisaldus: 50 mg/kg 

Or. en 

Selgitus 

Püsivate orgaaniliste saasteainetega seotud suurim probleem on praegu jäätmete heitmetest 

teadaandmise puudumine. IV lisas sätestatud liiga leebed jäätmete piirnormid ja 

bromodifenüüleetrite (eriti penta-BDE ja okta-BDE) ringlussevõtu erandid põhjustavad 

ringlussevõetud plasttoodete, näiteks laste mänguasjade, köögitarvikute ja toidupakendite 

saastumist. Selliste toksiliste ainete voolu peatamiseks on vaja 2) kehtestada rangemad 

püsivate orgaaniliste saasteainete piirnormid jäätmetes. 

 

 


