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7.11.2018 A8-0336/38 

Tarkistus  38 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0336/2018 

Julie Girling 

Pysyvät orgaaniset yhdisteet  

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

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – A osa – taulukko – sarake 4 – rivi 1 – 2 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a)  rajoittamatta b alakohdan 

soveltamista, tavarat ja seokset, jotka 

sisältävät alle 0,1 painoprosenttia 

tetrabromidifenyylieetteriä, kun ne on 

valmistettu osittain tai kokonaisuudessaan 

kierrätysmateriaalista tai 

uudelleenkäyttöä varten valmistellusta 

jätteestä saadusta materiaalista; 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Suurin POP-yhdisteisiin liittyvä ongelma on tällä hetkellä jätteisiin kulkeutuvia päästöjä 

koskevan sääntelyn puuttuminen. Liitteeseen IV sisältyvät erittäin löyhät rajat ja bromattujen 

difenyylieettereiden kierrätystä koskevat poikkeukset (erityisesti penta-BDE ja okta-BDE) 

johtavat kierrätettyjen muovituotteiden, kuten lelujen, keittiötarvikkeiden ja 

elintarvikepakkausten, saastuttamiseen. Näiden myrkyllisten aineiden kulun pysäyttämiseksi 

on välttämätöntä: 1) poistaa kierrätystä koskevat poikkeukset. 
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7.11.2018 A8-0336/39 

Tarkistus  39 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0336/2018 

Julie Girling 

Pysyvät orgaaniset yhdisteet 

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

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – A osa – taulukko – sarake 4 – rivi 2 – 2 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a)  rajoittamatta b alakohdan 

soveltamista, tavarat ja seokset, jotka 

sisältävät alle 0,1 painoprosenttia 

pentabromidifenyylieetteriä, kun ne on 

valmistettu osittain tai kokonaisuudessaan 

kierrätysmateriaalista tai 

uudelleenkäyttöä varten valmistellusta 

jätteestä saadusta materiaalista; 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Suurin POP-yhdisteisiin liittyvä ongelma on tällä hetkellä jätteisiin kulkeutuvia päästöjä 

koskevan sääntelyn puuttuminen. Liitteeseen IV sisältyvät erittäin löyhät rajat ja bromattujen 

difenyylieettereiden kierrätystä koskevat poikkeukset (erityisesti penta-BDE ja okta-BDE) 

johtavat kierrätettyjen muovituotteiden, kuten lelujen, keittiötarvikkeiden ja 

elintarvikepakkausten, saastuttamiseen. Näiden myrkyllisten aineiden kulun pysäyttämiseksi 

on välttämätöntä: 1) poistaa kierrätystä koskevat poikkeukset. 
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7.11.2018 A8-0336/40 

Tarkistus  40 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0336/2018 

Julie Girling 

Pysyvät orgaaniset yhdisteet 

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

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – A osa – taulukko – sarake 4 – rivi 3 – 2 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a)  rajoittamatta b alakohdan 

soveltamista, tavarat ja seokset, jotka 

sisältävät alle 0,1 painoprosenttia 

heksabromidifenyylieetteriä, kun ne on 

valmistettu osittain tai kokonaisuudessaan 

kierrätysmateriaalista tai 

uudelleenkäyttöä varten valmistellusta 

jätteestä saadusta materiaalista; 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Suurin POP-yhdisteisiin liittyvä ongelma on tällä hetkellä jätteisiin kulkeutuvia päästöjä 

koskevan sääntelyn puuttuminen. Liitteeseen IV sisältyvät erittäin löyhät rajat ja bromattujen 

difenyylieettereiden kierrätystä koskevat poikkeukset (erityisesti penta-BDE ja okta-BDE) 

johtavat kierrätettyjen muovituotteiden, kuten lelujen, keittiötarvikkeiden ja 

elintarvikepakkausten, saastuttamiseen. Näiden myrkyllisten aineiden kulun pysäyttämiseksi 

on välttämätöntä: 1) poistaa kierrätystä koskevat poikkeukset. 
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7.11.2018 A8-0336/41 

Tarkistus  41 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0336/2018 

Julie Girling 

Pysyvät orgaaniset yhdisteet 

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

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – A osa – taulukko – sarake 4 – rivi 4 – 2 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a)  rajoittamatta b alakohdan 

soveltamista, tavarat ja seokset, jotka 

sisältävät alle 0,1 painoprosenttia 

heptabromidifenyylieetteriä, kun ne on 

valmistettu osittain tai kokonaisuudessaan 

kierrätysmateriaalista tai 

uudelleenkäyttöä varten valmistellusta 

jätteestä saadusta materiaalista; 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Suurin POP-yhdisteisiin liittyvä ongelma on tällä hetkellä jätteisiin kulkeutuvia päästöjä 

koskevan raportoinnin puuttuminen. Liitteeseen IV sisältyvät erittäin löyhät rajat ja 

bromattujen difenyylieettereiden kierrätystä koskevat poikkeukset (erityisesti penta-BDE ja 

okta-BDE) johtavat kierrätettyjen muovituotteiden, kuten lelujen, keittiötarvikkeiden ja 

elintarvikepakkausten, saastuttamiseen. Näiden myrkyllisten aineiden kulun pysäyttämiseksi 

on välttämätöntä: 1) poistaa kierrätystä koskevat poikkeukset. 
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7.11.2018 A8-0336/42 

Tarkistus  42 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0336/2018 

Julie Girling 

Pysyvät orgaaniset yhdisteet 

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

Ehdotus asetukseksi 

Liite IV – taulukko – rivi 4 

 

Komission teksti 

Alkaanit, C 10–C 

13, kloori- 

(lyhytketjuiset 

klooratut 

parafiinit – 

SCCPt) 

85535-84-

8 

287-

476-5 
10 000 mg/kg 

Tarkistus 

Alkaanit, C 10–C 

13, kloori- 

(lyhytketjuiset 

klooratut 

parafiinit) 

(SCCPt) 

85535-84-

8 

287-

476-5 
100 mg/kg 

 

Or. en 

Perustelu 

Suurin POP-yhdisteisiin liittyvä ongelma on tällä hetkellä jätteisiin kulkeutuvia päästöjä 

koskevan raportoinnin puuttuminen. Liitteeseen IV sisältyvät erittäin löyhät rajat ja 

bromattujen difenyylieettereiden kierrätystä koskevat poikkeukset (erityisesti penta-BDE ja 

okta-BDE) johtavat kierrätettyjen muovituotteiden, kuten lelujen, keittiötarvikkeiden ja 

elintarvikepakkausten, saastuttamiseen. Näiden myrkyllisten aineiden kulun pysäyttämiseksi 

on välttämätöntä: 2) asettaa tiukemmat rajat jätteissä oleville POP-yhdisteille. 
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7.11.2018 A8-0336/43 

Tarkistus  43 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0336/2018 

Julie Girling 

Pysyvät orgaaniset yhdisteet 

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

Ehdotus asetukseksi 

Liite IV – taulukko – sarake 4 – rivi 5 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tetrabromidifenyylieetterin, 

pentabromidifenyylieetterin, 

heksabromidifenyylieetterin ja 

heptabromidifenyylieetterin pitoisuuksien 

summa: 1000 mg/kg 

Tetrabromidifenyylieetterin, 

pentabromidifenyylieetterin, 

heksabromidifenyylieetterin ja 

heptabromidifenyylieetterin pitoisuuksien 

summa: 50 mg/kg 

Or. en 

Perustelu 

Suurin POP-yhdisteisiin liittyvä ongelma on tällä hetkellä jätteisiin kulkeutuvia päästöjä 

koskevan raportoinnin puuttuminen. Liitteeseen IV sisältyvät erittäin löyhät rajat ja 

bromattujen difenyylieettereiden kierrätystä koskevat poikkeukset (erityisesti penta-BDE ja 

okta-BDE) johtavat kierrätettyjen muovituotteiden, kuten lelujen, keittiötarvikkeiden ja 

elintarvikepakkausten, saastuttamiseen. Näiden myrkyllisten aineiden kulun pysäyttämiseksi 

on välttämätöntä: 2) asettaa tiukemmat rajat jätteissä oleville POP-yhdisteille. 

 

 


