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7.11.2018 A8-0336/38 

Pakeitimas 38 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0336/2018 

Julie Girling 

Patvarieji organiniai teršalai 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo A dalies lentelės 4 stulpelio 1 eilutės 2 punkto a papunktis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a)  nepažeidžiant b pastraipos, 

gaminius ir mišinius , kuriuose 

tetrabromdifenileterio koncentracija yra 

mažesnė kaip 0,1 % masės, jei jie visiškai 

arba iš dalies pagaminti iš perdirbtų 

medžiagų arba pakartotinai naudoti 

paruoštų atliekų; 

Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šiuo metu didžiausias su POT susijęs klausimas yra atliekų išmetimo reglamentavimo 

trūkumas. Dėl nepakankamai griežtų atliekų kiekio apribojimų IV priede ir leidžiančių 

nukrypti nuostatų dėl bromintų difenileterių (visų pirma, penta-BDE ir okta-BDE) taršos gali 

būti užteršti perdirbti plastikiniai gaminiai, pavyzdžiui, vaikams skirti žaislai, virtuvės 

reikmenys ar maisto pakuotės. Norint sustabdyti šių toksinių medžiagų srautą yra būtina: 1) 

panaikinti leidžiančias nukrypti perdirbimo nuostatas. 
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7.11.2018 A8-0336/39 

Pakeitimas 39 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0336/2018 

Julie Girling 

Patvarieji organiniai teršalai 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo A dalies lentelės 4 stulpelio 2 eilutės 2 punkto a papunktis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a)  nepažeidžiant b pastraipos, 

gaminius ir mišinius , kuriuose 

pentabromdifenileterio koncentracija yra 

mažesnė kaip 0,1 % masės, jei jie visiškai 

arba iš dalies pagaminti iš perdirbtų 

medžiagų arba pakartotinai naudoti 

paruoštų atliekų; 

Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šiuo metu didžiausias su POT susijęs klausimas yra atliekų išmetimo reglamentavimo 

trūkumas. Dėl nepakankamai griežtų atliekų kiekio apribojimų IV priede ir leidžiančių 

nukrypti nuostatų dėl bromintų difenileterių (visų pirma, penta-BDE ir okta-BDE) taršos gali 

būti užteršti perdirbti plastikiniai gaminiai, pavyzdžiui, vaikams skirti žaislai, virtuvės 

reikmenys ar maisto pakuotės. Norint sustabdyti šių toksinių medžiagų srautą yra būtina: 1) 

panaikinti leidžiančias nukrypti perdirbimo nuostatas. 
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7.11.2018 A8-0336/40 

Pakeitimas 40 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0336/2018 

Julie Girling 

Patvarieji organiniai teršalai 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo A dalies lentelės 4 stulpelio 3 eilutės 2 punkto a papunktis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a)  nepažeidžiant b pastraipos, 

gaminius ir mišinius , kuriuose 

heksabromdifenileterio koncentracija yra 

mažesnė kaip 0,1 % masės, jei jie visiškai 

arba iš dalies pagaminti iš perdirbtų 

medžiagų arba pakartotinai naudoti 

paruoštų atliekų; 

Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šiuo metu didžiausias su POT susijęs klausimas yra atliekų išmetimo reglamentavimo 

trūkumas. Dėl nepakankamai griežtų atliekų kiekio apribojimų IV priede ir leidžiančių 

nukrypti nuostatų dėl bromintų difenileterių (visų pirma, penta-BDE ir okta-BDE) taršos gali 

būti užteršti perdirbti plastikiniai gaminiai, pavyzdžiui, vaikams skirti žaislai, virtuvės 

reikmenys ar maisto pakuotės. Norint sustabdyti šių toksinių medžiagų srautą yra būtina: 1) 

panaikinti leidžiančias nukrypti perdirbimo nuostatas. 
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7.11.2018 A8-0336/41 

Pakeitimas 41 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0336/2018 

Julie Girling 

Patvarieji organiniai teršalai 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo A dalies lentelės 4 stulpelio 4 eilutės 2 punkto a papunktis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a)  nepažeidžiant b pastraipos, 

gaminius ir mišinius , kuriuose 

heptabromdifenileterio koncentracija yra 

mažesnė kaip 0,1 % masės, jei jie visiškai 

arba iš dalies pagaminti iš perdirbtų 

medžiagų arba pakartotinai naudoti 

paruoštų atliekų; 

Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šiuo metu didžiausias su POT susijęs klausimas yra ataskaitų apie atliekų išmetimą trūkumas. 

Dėl nepakankamai griežtų atliekų kiekio apribojimų IV priede ir leidžiančių nukrypti nuostatų 

dėl bromintų difenileterių (visų pirma, penta-BDE ir okta-BDE) taršos gali būti užteršti 

perdirbti plastikiniai gaminiai, pavyzdžiui, vaikams skirti žaislai, virtuvės reikmenys ar 

maisto pakuotės. Norint sustabdyti šių toksinių medžiagų srautą yra būtina: 1) panaikinti 

leidžiančias nukrypti perdirbimo nuostatas. 
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7.11.2018 A8-0336/42 

Pakeitimas 42 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0336/2018 

Julie Girling 

Patvarieji organiniai teršalai 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

IV priedo lentelės 4 eilutė 

 

Komisijos siūlomas tekstas 

Alkanai, C10–

C13, chloro 

(trumposios 

grandinės 

chlorinti 

parafinai) (SCCP) 

85535-84-

8 

287-

476-5 
10 000 mg/kg 

Pakeitimas 

Alkanai, C10–

C13, chloro 

(trumposios 

grandinės 

chlorinti 

parafinai) (SCCP) 

85535-84-

8 

287-

476-5 
100 mg/kg 

 

Or. en 

Pagrindimas 

Šiuo metu didžiausias su POT susijęs klausimas yra ataskaitų apie atliekų išmetimą trūkumas. 

Dėl nepakankamai griežtų atliekų kiekio apribojimų IV priede ir leidžiančių nukrypti nuostatų 

dėl bromintų difenileterių (visų pirma, penta-BDE ir okta-BDE) taršos gali būti užteršti 

perdirbti plastikiniai gaminiai, pavyzdžiui, vaikams skirti žaislai, virtuvės reikmenys ar 

maisto pakuotės. Norint sustabdyti šių toksinių medžiagų srautą yra būtina: 2) nustatyti 

griežtesnes atliekų išmetimo į atliekas ribas. 
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7.11.2018 A8-0336/43 

Pakeitimas 43 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0336/2018 

Julie Girling 

Patvarieji organiniai teršalai 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

IV priedo lentelės 4 stulpelio 5 eilutė 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Tetrabromdifenileterio, 

pentabromdifenileterio, 

heksabromdifenileterio ir 

heptabromdifenileterio koncentracijų suma 

– 1 000 mg/kg 

Tetrabromdifenileterio, 

pentabromdifenileterio, 

heksabromdifenileterio ir 

heptabromdifenileterio koncentracijų suma 

– 50 mg/kg 

Or. en 

Pagrindimas 

Šiuo metu didžiausias su POT susijęs klausimas yra ataskaitų apie atliekų išmetimą trūkumas. 

Dėl nepakankamai griežtų atliekų kiekio apribojimų IV priede ir leidžiančių nukrypti nuostatų 

dėl bromintų difenileterių (visų pirma, penta-BDE ir okta-BDE) taršos gali būti užteršti 

perdirbti plastikiniai gaminiai, pavyzdžiui, vaikams skirti žaislai, virtuvės reikmenys ar 

maisto pakuotės. Norint sustabdyti šių toksinių medžiagų srautą yra būtina: 2) nustatyti 

griežtesnes atliekų išmetimo į atliekas ribas. 

 

 


