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Amendamentul  38 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0336/2018 

Julie Girling 

Poluanții organici persistenți 

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

Propunere de regulament 

Anexa I – partea A – tabel – coloana 4 – rândul 1 – punctul 2 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a)  fără a aduce atingere literei (b), 

articolele și amestecurile prezentând 

concentrații de tetrabromodifenileter sub 

0,1 procente masice, produse (parțial sau 

integral) pe bază de materii reciclate sau 

pe bază de materii obținute din deșeuri 

pregătite pentru reutilizare; 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

În prezent, cea mai mare problemă legată de POP pare să fie insuficienta reglementare a 

acestora în deșeuri. Valorile-limită excesiv de flexibile pentru deșeuri din anexa IV și 

derogările pentru reciclarea difenileterilor bromurați, mai exact a pentaBDE și octaBDE, 

duc la contaminarea produselor din plastic reciclat cum ar fi, de exemplu, jucăriile pentru 

copii, ustensilele de bucătărie sau ambalajele alimentare. Pentru a opri circuitul acestor 

produse toxice, trebuie să: 1) se elimine derogările pentru reciclare. 
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7.11.2018 A8-0336/39 

Amendamentul  39 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0336/2018 

Julie Girling 

Poluanții organici persistenți 

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

Propunere de regulament 

Anexa I – partea A – tabel – coloana 4 – rândul 2 – punctul 2 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a)  fără a aduce atingere literei (b), 

articolele și amestecurile prezentând 

concentrații de pentabromodifenileter sub 

0,1 procente masice, produse (parțial sau 

integral) pe bază de materii reciclate sau 

pe bază de materii obținute din deșeuri 

pregătite pentru reutilizare; 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

În prezent, cea mai mare problemă legată de POP pare să fie insuficienta reglementare a 

acestora în deșeuri. Valorile-limită excesiv de flexibile pentru deșeuri din anexa IV și 

derogările pentru reciclarea difenileterilor bromurați, mai exact a pentaBDE și octaBDE, 

duc la contaminarea produselor din plastic reciclat cum ar fi, de exemplu, jucăriile pentru 

copii, ustensilele de bucătărie sau ambalajele alimentare. Pentru a opri circuitul acestor 

produse toxice, trebuie să: 1) se elimine derogările pentru reciclare. 
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7.11.2018 A8-0336/40 

Amendamentul  40 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0336/2018 

Julie Girling 

Poluanții organici persistenți 

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

Propunere de regulament 

Anexa I – partea A – tabel – coloana 4 – rândul 3 – punctul 2 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a)  fără a aduce atingere literei (b), 

articolele și amestecurile prezentând 

concentrații de hexabromodifenileter sub 

0,1 procente masice, produse (parțial sau 

integral) pe bază de materii reciclate sau 

pe bază de materii obținute din deșeuri 

pregătite pentru reutilizare; 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

În prezent, cea mai mare problemă legată de POP pare să fie insuficienta reglementare a 

acestora în deșeuri. Valorile-limită excesiv de flexibile pentru deșeuri din anexa IV și 

derogările pentru reciclarea difenileterilor bromurați, mai exact a pentaBDE și octaBDE, 

duc la contaminarea produselor din plastic reciclat cum ar fi, de exemplu, jucăriile pentru 

copii, ustensilele de bucătărie sau ambalajele alimentare. Pentru a opri circuitul acestor 

produse toxice, trebuie să: 1) se elimine derogările pentru reciclare. 
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7.11.2018 A8-0336/41 

Amendamentul  41 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0336/2018 

Julie Girling 

Poluanții organici persistenți 

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

Propunere de regulament 

Anexa I – partea A – tabel – coloana 4 – rândul 4 – punctul 2 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a)  fără a aduce atingere literei (b), 

articolele și amestecurile prezentând 

concentrații de heptabromodifenileter sub 

0,1 procente masice, produse (parțial sau 

integral) pe bază de materii reciclate sau 

pe bază de materii obținute din deșeuri 

pregătite pentru reutilizare; 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

În prezent, cea mai mare problemă legată de POP pare să fie insuficienta reglementare a 

acestora în deșeuri. Valorile-limită excesiv de flexibile pentru deșeuri din anexa IV și 

derogările pentru reciclarea difenileterilor bromurați, mai exact a pentaBDE și octaBDE, 

duc la contaminarea produselor din plastic reciclat cum ar fi, de exemplu, jucăriile pentru 

copii, ustensilele de bucătărie sau ambalajele alimentare. Pentru a opri circuitul acestor 

produse toxice, trebuie să: 1) se elimine derogările pentru reciclare. 
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7.11.2018 A8-0336/42 

Amendamentul  42 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0336/2018 

Julie Girling 

Poluanții organici persistenți 

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

Propunere de regulament 

Anexa IV– tabel – rândul 4 

 

Textul propus de Comisie 

Cloroalcani C10-

C13 (parafine 

clorurate cu 

catenă scurtă — 

PCCS-uri) 

85535-84-

8 

287-

476-5 
10 000 mg/kg 

Amendamentul 

Cloroalcani C10-

C13 (parafine 

clorurate cu 

catenă scurtă — 

PCCS-uri) 

85535-84-

8 

287-

476-5 
100 mg/kg 

 

Or. en 

Justificare 

În prezent, cea mai mare problemă legată de POP pare să fie insuficienta reglementare a 

acestora în deșeuri. Valorile-limită excesiv de flexibile pentru deșeuri din anexa IV și 

derogările pentru reciclarea difenileterilor bromurați, mai exact a pentaBDE și octaBDE, 

duc la contaminarea produselor din plastic reciclat cum ar fi, de exemplu, jucăriile pentru 

copii, ustensilele de bucătărie sau ambalajele alimentare. Pentru a opri circuitul acestor 

produse toxice, trebuie să: 2) se stabilească valori-limită mai stricte pentru POP din deșeuri. 
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7.11.2018 A8-0336/43 

Amendamentul  43 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0336/2018 

Julie Girling 

Poluanții organici persistenți 

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

Propunere de regulament 

Anexa IV– tabel – coloana 4 – rândul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Suma concentrațiilor de 

tetrabromodifenileter, 

pentabromodifenileter, 

hexabromodifenileter și 

heptabromodifenileter: 1 000 mg/kg 

Suma concentrațiilor de 

tetrabromodifenileter, 

pentabromodifenileter, 

hexabromodifenileter și 

heptabromodifenileter: 50 mg/kg 

Or. en 

Justificare 

În prezent, cea mai mare problemă legată de POP pare să fie insuficienta reglementare a 

acestora în deșeuri. Valorile-limită excesiv de flexibile pentru deșeuri din anexa IV și 

derogările pentru reciclarea difenileterilor bromurați, mai exact a pentaBDE și octaBDE, 

duc la contaminarea produselor din plastic reciclat cum ar fi, de exemplu, jucăriile pentru 

copii, ustensilele de bucătărie sau ambalajele alimentare. Pentru a opri circuitul acestor 

produse toxice, trebuie să: 2) se stabilească valori-limită mai stricte pentru POP din deșeuri. 

 

 


