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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.11.2018 A8-0336/38 

Módosítás  38 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0336/2018 

Julie Girling 

A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – A rész – táblázat –  4 oszlop – 1 sor – 2 pont – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a)  a b) albekezdés sérelme nélkül a 

0,1 tömegszázalék alatti koncentrációban 

tetrabróm-difenil-étert tartalmazó 

árucikkek és keverékek, ha részben vagy 

teljesen újrafeldolgozott anyagokból vagy 

újrafelhasználásra készült 

hulladékanyagokból készülnek; 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

A POP-pal kapcsolatos legnagyobb probléma jelenleg a hulladékokból származó kibocsátás 

szabályozásának hiánya. A IV. mellékletben szereplő, túlságosan kedvező hulladékküszöb-

értékek és a brómozott difenil-éterekre vonatkozó kivételek, nevezetesen a penta-BDE és az 

okta-BDE újrahasznosítása alóli mentességek az újrahasznosított műanyag termékek, például 

a gyermekjátékok, a konyhai eszközök vagy az élelmiszer-csomagolás szennyeződéséhez 

vezetnek. Ezeknek a toxikus folyamatoknak a megállításához a következőket kell tenni: 1. 

törölni kell az újrahasznosítási kivételeket. 
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7.11.2018 A8-0336/39 

Módosítás  39 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0336/2018 

Julie Girling 

A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – A rész – táblázat –  4 oszlop – 2 sor – 2 pont – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a)  a b) albekezdés sérelme nélkül a 

0,1 tömegszázalék alatti koncentrációban 

pentabróm-difenil-étert tartalmazó 

árucikkek és keverékek, ha részben vagy 

teljesen újrafeldolgozott anyagokból vagy 

újrafelhasználásra készült 

hulladékanyagokból készülnek; 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

A POP-pal kapcsolatos legnagyobb probléma jelenleg a hulladékokból származó kibocsátás 

szabályozásának hiánya. A IV. mellékletben szereplő, túlságosan kedvező hulladékküszöb-

értékek és a brómozott difenil-éterekre vonatkozó kivételek, nevezetesen a penta-BDE és az 

okta-BDE újrahasznosítása alóli mentességek az újrahasznosított műanyag termékek, például 

a gyermekjátékok, a konyhai eszközök vagy az élelmiszer-csomagolás szennyeződéséhez 

vezetnek. Ezeknek a toxikus folyamatoknak a megállításához a következőket kell tenni: 1. 

törölni kell az újrahasznosítási kivételeket. 
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7.11.2018 A8-0336/40 

Módosítás  40 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0336/2018 

Julie Girling 

A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – A rész – táblázat –  4 oszlop – 3 sor – 2 pont – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a)  a b) albekezdés sérelme nélkül a 

0,1 tömegszázalék alatti koncentrációban 

hexabróm-difenil-étert tartalmazó 

árucikkek és keverékek, ha részben vagy 

teljesen újrafeldolgozott anyagokból vagy 

újrafelhasználásra készült 

hulladékanyagokból készülnek; 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

A POP-pal kapcsolatos legnagyobb probléma jelenleg a hulladékokból származó kibocsátás 

szabályozásának hiánya. A IV. mellékletben szereplő, túlságosan kedvező hulladékküszöb-

értékek és a brómozott difenil-éterekre vonatkozó kivételek, nevezetesen a penta-BDE és az 

okta-BDE újrahasznosítása alóli mentességek az újrahasznosított műanyag termékek, például 

a gyermekjátékok, a konyhai eszközök vagy az élelmiszer-csomagolás szennyeződéséhez 

vezetnek. Ezeknek a toxikus folyamatoknak a megállításához a következőket kell tenni: 1. 

törölni kell az újrahasznosítási kivételeket. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

7.11.2018 A8-0336/41 

Módosítás  41 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0336/2018 

Julie Girling 

A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – A rész – táblázat –  4 oszlop – 4 sor – 2 pont – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a)  a b) albekezdés sérelme nélkül a 

0,1 tömegszázalék alatti koncentrációban 

heptabróm-difenil-étert tartalmazó 

árucikkek és keverékek, ha részben vagy 

teljesen újrafeldolgozott anyagokból vagy 

újrafelhasználásra készült 

hulladékanyagokból készülnek; 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

A POP-pal kapcsolatos legnagyobb probléma jelenleg a hulladékokból származó 

kibocsátásra vonatkozó jelentéstétel hiánya. A IV. mellékletben szereplő, túlságosan kedvező 

hulladékküszöb-értékek és a brómozott difenil-éterekre vonatkozó kivételek, nevezetesen a 

penta-BDE és az okta-BDE újrahasznosítása alóli mentességek az újrahasznosított műanyag 

termékek, például a gyermekjátékok, a konyhai eszközök vagy az élelmiszer-csomagolás 

szennyeződéséhez vezetnek. Ezeknek a toxikus folyamatoknak a megállításához a következőket 

kell tenni: 1. törölni kell az újrahasznosítási kivételeket. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

7.11.2018 A8-0336/42 

Módosítás  42 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0336/2018 

Julie Girling 

A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

IV melléklet – táblázat – 4 sor 

 

A Bizottság által javasolt szöveg 

Alkánok, 10–13 

szénatomszámú, 

klór (rövidláncú 

klórozott 

paraffinok) 

(SCCP-k) 

85535-84-

8 

287-

476-5 
10 000 mg/kg 

Módosítás 

Alkánok, 10–13 

szénatomszámú, 

klór (rövidláncú 

klórozott 

paraffinok) 

(SCCP-k) 

85535-84-

8 

287-

476-5 
100 mg/kg 

 

Or. en 

Indokolás 

A POP-pal kapcsolatos legnagyobb probléma jelenleg a hulladékokból származó 

kibocsátásra vonatkozó jelentéstétel hiánya. A IV. mellékletben szereplő, túlságosan kedvező 

hulladékküszöb-értékek és a brómozott difenil-éterekre vonatkozó kivételek, nevezetesen a 

penta-BDE és az okta-BDE újrahasznosítása alóli mentességek az újrahasznosított műanyag 

termékek, például a gyermekjátékok, a konyhai eszközök vagy az élelmiszer-csomagolás 

szennyeződéséhez vezetnek. Ezeknek a toxikus folyamatoknak a megállításához a következőket 

kell tenni: 2. be kell vezetni a hulladékokra vonatkozó POP-határértékek szigorúbb 

meghatározását. 
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7.11.2018 A8-0336/43 

Módosítás  43 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0336/2018 

Julie Girling 

A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

IV melléklet – táblázat – 4 oszlop – 5 sor 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tetrabróm-difenil-éter, a pentabróm-

difenil-éter, a hexabróm-difenil-éter és a 

heptabróm-difenil-éter együttes 

koncentrációja: 1000 mg/kg 

A tetrabróm-difenil-éter, a pentabróm-

difenil-éter, a hexabróm-difenil-éter és a 

heptabróm-difenil-éter együttes 

koncentrációja: 50 mg/kg 

Or. en 

Indokolás 

A POP-pal kapcsolatos legnagyobb probléma jelenleg a hulladékokból származó 

kibocsátásra vonatkozó jelentéstétel hiánya. A IV. mellékletben szereplő, túlságosan kedvező 

hulladékküszöb-értékek és a brómozott difenil-éterekre vonatkozó kivételek, nevezetesen a 

penta-BDE és az okta-BDE újrahasznosítása alóli mentességek az újrahasznosított műanyag 

termékek, például a gyermekjátékok, a konyhai eszközök vagy az élelmiszer-csomagolás 

szennyeződéséhez vezetnek. Ezeknek a toxikus folyamatoknak a megállításához a következőket 

kell tenni: 2. be kell vezetni a hulladékokra vonatkozó POP-határértékek szigorúbb 

meghatározását. 

 

 


