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SV Förenade i mångfalden SV 

7.11.2018 A8-0336/38 

Ändringsförslag  38 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0336/2018 

Julie Girling 

Långlivade organiska föroreningar 

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

Förslag till förordning 

Bilaga I – del A – tabellen – kolumn 4 – rad 1 – punkt 2 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Utan att det påverkar 

tillämpningen av led b, varor och 

blandningar som innehåller 

koncentrationer av tetrabromdifenyleter 

på mindre än 0,1 viktprocent och som helt 

eller delvis produceras med hjälp av 

återvunnet material eller avfallsmaterial 

som förberetts för återvinning. 

utgår 

Or. en 

Motivering 

Det största problemet i samband med långlivade organiska föroreningar är för närvarande 

den otillräckliga regleringen på området för avfallshantering. De alltför generösa 

gränsvärdena för avfall i bilaga IV samt undantagen för återvinning av bromerade 

difenyletrar, mer bestämt penta-BDE och okta-BDE, leder till att produkter av 

återvinningsplast, t.ex. leksaker för barn, köksredskap eller livsmedelsförpackningar, 

förorenas. För att dessa flöden av giftiga ämnen ska kunna stoppas måste man 1) slopa 

undantagen för återvinning. 
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7.11.2018 A8-0336/39 

Ändringsförslag  39 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0336/2018 

Julie Girling 

Långlivade organiska föroreningar 

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

Förslag till förordning 

Bilaga I – del A – tabellen – kolumn 4 – rad 2 – punkt 2 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Utan att det påverkar 

tillämpningen av led b, varor och 

blandningar som innehåller 

koncentrationer av pentabromdifenyleter 

på mindre än 0,1 viktprocent och som helt 

eller delvis produceras med hjälp av 

återvunnet material eller avfallsmaterial 

som förberetts för återvinning. 

utgår 

Or. en 

Motivering 

Det största problemet i samband med långlivade organiska föroreningar är för närvarande 

den otillräckliga regleringen på området för avfallshantering. De alltför generösa 

gränsvärdena för avfall i bilaga IV samt undantagen för återvinning av bromerade 

difenyletrar, mer bestämt penta-BDE och okta-BDE, leder till att produkter av 

återvinningsplast, t.ex. leksaker för barn, köksredskap eller livsmedelsförpackningar, 

förorenas. För att dessa flöden av giftiga ämnen ska kunna stoppas måste man 1) slopa 

undantagen för återvinning. 
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7.11.2018 A8-0336/40 

Ändringsförslag  40 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0336/2018 

Julie Girling 

Långlivade organiska föroreningar 

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

Förslag till förordning 

Bilaga I – del A – tabellen – kolumn 4 – rad 3 – punkt 2 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Utan att det påverkar 

tillämpningen av led b, varor och 

blandningar som innehåller 

koncentrationer av hexabromdifenyleter 

på mindre än 0,1 viktprocent och som helt 

eller delvis produceras med hjälp av 

återvunnet material eller avfallsmaterial 

som förberetts för återvinning. 

utgår 

Or. en 

Motivering 

Det största problemet i samband med långlivade organiska föroreningar är för närvarande 

den otillräckliga regleringen på området för avfallshantering. De alltför generösa 

gränsvärdena för avfall i bilaga IV samt undantagen för återvinning av bromerade 

difenyletrar, mer bestämt penta-BDE och okta-BDE, leder till att produkter av 

återvinningsplast, t.ex. leksaker för barn, köksredskap eller livsmedelsförpackningar, 

förorenas. För att dessa flöden av giftiga ämnen ska kunna stoppas måste man 1) slopa 

undantagen för återvinning. 
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7.11.2018 A8-0336/41 

Ändringsförslag  41 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0336/2018 

Julie Girling 

Långlivade organiska föroreningar 

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

Förslag till förordning 

Bilaga I – del A – tabellen – kolumn 4 – rad 4 – punkt 2 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Utan att det påverkar 

tillämpningen av led b, varor och 

blandningar som innehåller 

koncentrationer av heptabromdifenyleter 

på mindre än 0,1 viktprocent och som helt 

eller delvis produceras med hjälp av 

återvunnet material eller avfallsmaterial 

som förberetts för återvinning. 

utgår 

Or. en 

Motivering 

Det största problemet i samband med långlivade organiska föroreningar tycks för närvarande 

vara den otillräckliga regleringen på området för avfallshantering. De alltför generösa 

gränsvärdena för avfall i bilaga IV samt undantagen för återvinning av bromerade 

difenyletrar, mer bestämt penta-BDE och okta-BDE, leder till att produkter av 

återvinningsplast, t.ex. leksaker för barn, köksredskap eller livsmedelsförpackningar, 

förorenas. För att dessa flöden av giftiga ämnen ska kunna stoppas måste man 1) slopa 

undantagen för återvinning. 
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7.11.2018 A8-0336/42 

Ändringsförslag  42 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0336/2018 

Julie Girling 

Långlivade organiska föroreningar 

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

Förslag till förordning 

Bilaga IV – tabellen – rad 4 

 

Kommissionens förslag 

Alkaner, C10-

C13, klorerade 

(klorparaffiner 

med kort 

kolkedja) (SCCP) 

85535-84-

8 

287-

476-5 
10 000 mg/kg 

Ändringsförslag 

Alkaner, C10-

C13, klorerade 

(klorparaffiner 

med kort 

kolkedja) (SCCP) 

85535-84-

8 

287-

476-5 
100 mg/kg 

 

Or. en 

Motivering 

Det största problemet i samband med långlivade organiska föroreningar tycks för närvarande 

vara den otillräckliga regleringen på området för avfallshantering. De alltför generösa 

gränsvärdena för avfall i bilaga IV samt undantagen för återvinning av bromerade 

difenyletrar, mer bestämt penta-BDE och okta-BDE, leder till att produkter av 

återvinningsplast, t.ex. leksaker för barn, köksredskap eller livsmedelsförpackningar, 

förorenas. För att dessa flöden av giftiga ämnen ska kunna stoppas måste man 2) fastställa 

strängare gränsvärden för långlivade organiska föroreningar i avfall. 
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7.11.2018 A8-0336/43 

Ändringsförslag  43 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0336/2018 

Julie Girling 

Långlivade organiska föroreningar 

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

Förslag till förordning 

Bilaga IV – tabellen – kolumn 4 – rad 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Summan av koncentrationerna av 

tetrabromdifenyleter, 

pentabromdifenyleter, hexabromdifenyleter 

och heptabromdifenyleter: 1 000 mg/kg 

Summan av koncentrationerna av 

tetrabromdifenyleter, 

pentabromdifenyleter, hexabromdifenyleter 

och heptabromdifenyleter: 50 mg/kg 

Or. en 

Motivering 

Det största problemet i samband med långlivade organiska föroreningar tycks för närvarande 

vara den otillräckliga regleringen på området för avfallshantering. De alltför generösa 

gränsvärdena för avfall i bilaga IV samt undantagen för återvinning av bromerade 

difenyletrar, mer bestämt penta-BDE och okta-BDE, leder till att produkter av 

återvinningsplast, t.ex. leksaker för barn, köksredskap eller livsmedelsförpackningar, 

förorenas. För att dessa flöden av giftiga ämnen ska kunna stoppas måste man 2) fastställa 

strängare gränsvärden för långlivade organiska föroreningar i avfall. 

 

 


