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7.11.2018 A8-0336/38 

Grozījums Nr.  38 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0336/2018 

Julie Girling 

Noturīgi organiskie piesārņotāji 

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

Regulas priekšlikums 

I pielikums – A daļa – tabula – 4. kolonna – 1. rinda – 2. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a)  neskarot b) apakšpunktu, 

izstrādājumus un  maisījumus  , kuros 

tetrabromdifenilētera koncentrācija pēc 

masas  nesasniedz   0,1 %, ja tie daļēji vai 

pilnīgi ražoti no   reciklētiem materiāliem  

vai   atkalizmantošanai  sagatavotiem 

atkritumu materiāliem; 

svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

Lielākais jautājums, kas saistīts ar NOP, pašlaik ir emisiju atkritumos regulējuma trūkums. 

Pārmērīgi augstās atkritumu robežvērtības IV pielikumā un atkāpes attiecībā uz bromēta 

difenilētera pārstrādi (jo īpaši penta-BDE un octa-BDE) rada reciklētu plastmasas 

izstrādājumu, piemēram, bērnu rotaļlietu, virtuves piederumu vai pārtikas iepakojuma, 

piesārņojumu. Lai apturētu šo toksisko vielu plūsmu, ir nepieciešams: 1) izņēmumu atcelšana 

attiecībā uz reciklēšanu. 
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7.11.2018 A8-0336/39 

Grozījums Nr.  39 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0336/2018 

Julie Girling 

Noturīgi organiskie piesārņotāji 

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

Regulas priekšlikums 

I pielikums – A daļa – tabula – 4. kolonna – 2. rinda – 2. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a)  neskarot b) apakšpunktu, 

izstrādājumus un  maisījumus , kuros 

pentabromdifenilētera koncentrācija pēc 

masas  nesasniedz   0,1 %, ja tie daļēji vai 

pilnīgi ražoti no   reciklētiem materiāliem  

vai  atkalizmantošanai sagatavotiem 

atkritumu materiāliem; 

svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

Lielākais jautājums, kas saistīts ar NOP, pašlaik ir emisiju atkritumos regulējuma trūkums. 

Pārmērīgi augstās atkritumu robežvērtības IV pielikumā un atkāpes attiecībā uz bromēta 

difenilētera pārstrādi (jo īpaši penta-BDE un octa-BDE) rada reciklētu plastmasas 

izstrādājumu, piemēram, bērnu rotaļlietu, virtuves piederumu vai pārtikas iepakojuma, 

piesārņojumu. Lai apturētu šo toksisko vielu plūsmu, ir nepieciešams: 1) izņēmumu atcelšana 

attiecībā uz reciklēšanu. 
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7.11.2018 A8-0336/40 

Grozījums Nr.  40 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0336/2018 

Julie Girling 

Noturīgi organiskie piesārņotāji 

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

Regulas priekšlikums 

I pielikums – A daļa – tabula – 4. kolonna – 3. rinda – 2. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a)  neskarot b) apakšpunktu, 

izstrādājumus un  maisījumus  , kuros 

heksabromdifenilētera koncentrācija pēc 

masas  nesasniedz   0,1 %, ja tie daļēji vai 

pilnīgi ražoti no   reciklētiem materiāliem  

vai  atkalizmantošanai sagatavotiem 

atkritumu materiāliem; 

svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

Lielākais jautājums, kas saistīts ar NOP, pašlaik ir emisiju atkritumos regulējuma trūkums. 

Pārmērīgi augstās atkritumu robežvērtības IV pielikumā un atkāpes attiecībā uz bromēta 

difenilētera pārstrādi (jo īpaši penta-BDE un octa-BDE) rada reciklētu plastmasas 

izstrādājumu, piemēram, bērnu rotaļlietu, virtuves piederumu vai pārtikas iepakojuma, 

piesārņojumu. Lai apturētu šo toksisko vielu plūsmu, ir nepieciešams: 1) izņēmumu atcelšana 

attiecībā uz reciklēšanu. 
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7.11.2018 A8-0336/41 

Grozījums Nr.  41 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0336/2018 

Julie Girling 

Noturīgi organiskie piesārņotāji 

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

Regulas priekšlikums 

 I pielikums – A daļa – tabula – 4. kolonna – 4. rinda – 2. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a)  neskarot b) apakšpunktu, 

izstrādājumus un  maisījumus  , kuros 

heptabromdifenilētera koncentrācija pēc 

masas  nesasniedz   0,1 %, ja tie daļēji vai 

pilnīgi ražoti no   reciklētiem materiāliem  

vai  atkalizmantošanai sagatavotiem 

atkritumu materiāliem; 

svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

Lielākais jautājums, kas saistīts ar NOP, pašlaik ir tas, ka netiek ziņots par emisijām 

atkritumos. Pārmērīgi augstās atkritumu robežvērtības IV pielikumā un atkāpes attiecībā uz 

bromēta difenilētera pārstrādi (jo īpaši penta-BDE un octa-BDE) rada reciklētu plastmasas 

izstrādājumu, piemēram, bērnu rotaļlietu, virtuves piederumu vai pārtikas iepakojuma, 

piesārņojumu. Lai apturētu šo toksisko vielu plūsmu, ir nepieciešams: 1) izņēmumu atcelšana 

attiecībā uz reciklēšanu. 
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7.11.2018 A8-0336/42 

Grozījums Nr.  42 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0336/2018 

Julie Girling 

Noturīgi organiskie piesārņotāji 

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

Regulas priekšlikums 

IV pielikums – tabula – 4. rinda 

 

Komisijas ierosinātais teksts 

Hloralkāni, C10-

C13 (īsās ķēdes 

hlorparafīni) 

(SCCP) 

85535-84-

8 

287-

476-5 
10 000 mg/kg 

Grozījums 

Hloralkāni, C10-

C13 (īsās ķēdes 

hlorparafīni) 

(SCCP) 

85535-84-

8 

287-

476-5 
100 mg/kg 

 

Or. en 

Pamatojums 

Lielākais jautājums, kas saistīts ar NOP, pašlaik ir tas, ka netiek ziņots par emisijām 

atkritumos. Pārmērīgi augstās atkritumu robežvērtības IV pielikumā un atkāpes attiecībā uz 

bromēta difenilētera pārstrādi (jo īpaši penta-BDE un octa-BDE) rada reciklētu plastmasas 

izstrādājumu, piemēram, bērnu rotaļlietu, virtuves piederumu vai pārtikas iepakojuma, 

piesārņojumu. Lai apturētu šo toksisko vielu plūsmu, ir nepieciešams: 2) noteikt stingrākus 

NOP ierobežojumus atkritumos. 
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7.11.2018 A8-0336/43 

Grozījums Nr.  43 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0336/2018 

Julie Girling 

Noturīgi organiskie piesārņotāji 

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

Regulas priekšlikums 

IV pielikums – tabula – 4. kolonna – 5. rinda 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Tetrabromdifenilētera, 

pentabromdifenilētera, 

heksabromdifenilētera un 

heptabromdifenilētera koncentrācijas 

summa: 1000 mg/kg 

Tetrabromdifenilētera, 

pentabromdifenilētera, 

heksabromdifenilētera un 

heptabromdifenilētera koncentrācijas 

summa: 50 mg/kg 

Or. en 

Pamatojums 

Lielākais jautājums, kas saistīts ar NOP, pašlaik ir tas, ka netiek ziņots par emisijām 

atkritumos. Pārmērīgi augstās atkritumu robežvērtības IV pielikumā un atkāpes attiecībā uz 

bromēta difenilētera pārstrādi (jo īpaši penta-BDE un octa-BDE) rada reciklētu plastmasas 

izstrādājumu, piemēram, bērnu rotaļlietu, virtuves piederumu vai pārtikas iepakojuma, 

piesārņojumu. Lai apturētu šo toksisko vielu plūsmu, ir nepieciešams: 2) noteikt stingrākus 

NOP ierobežojumus atkritumos. 

 

 


