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7.11.2018 A8-0336/38 

Изменение  38 

Катержина Конечна, Меря Кюльонен, Иржи Мащалка, Елеонора Форенца 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0336/2018 

Джули Гърлинг 

Устойчиви органични замърсители 

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

Предложение за регламент 

Приложение I – част A – таблица – колона 4 – ред 1 – точка 2 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a)  без това да противоречи на 

посоченото в буква б) – на изделия и 

препарати, съдържащи 

концентрации на 

тетрабромодифенил етер под 0,1 

тегловни %, когато се произвеждат 

изцяло или частично от рециклирани 

материали или от отпадни 

материали, подготвени за нова 

употреба; 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Понастоящем най-големият проблем, свързан с УОЗ, представлява липсата на 

регулиране на емисиите при отпадъците Твърде меките ограничения за отпадъците в 

приложение IV и дерогациите за рециклирането на бромираните дифенилови етери, 

(особено пента-BDE и окта-BDE) водят до замърсяване на продукти от рециклирана 

пластмаса, като например детски играчки, кухненски прибори или опаковки за храни. 

За да се спре потокът от тези токсични вещества, ще бъде необходимо: 1) да се 

премахнат дерогациите за рециклиране. 
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7.11.2018 A8-0336/39 

Изменение  39 

Катержина Конечна, Меря Кюльонен, Иржи Мащалка, Елеонора Форенца 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0336/2018 

Джули Гърлинг 

Устойчиви органични замърсители 

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

Предложение за регламент 

Приложение I – част A – таблица – колона 4 – ред 2 – точка 2 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a)  без това да противоречи на 

посоченото в буква б), на изделия и 

препарати, съдържащи 

концентрации на 

пентабромодифенилов етер под 0,1 

тегловни %, когато се произвеждат 

изцяло или частично от рециклирани 

материали или от отпадни 

материали, подготвени за нова 

употреба; 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Понастоящем най-големият проблем, свързан с УОЗ, представлява липсата на 

регулиране на емисиите при отпадъците Твърде меките ограничения за отпадъците в 

приложение IV и дерогациите за рециклирането на бромираните дифенилови етери, 

(особено пента-BDE и окта-BDE) водят до замърсяване на продукти от рециклирана 

пластмаса, като например детски играчки, кухненски прибори или опаковки за храни. 

За да се спре потокът от тези токсични вещества, ще бъде необходимо: 1) да се 

премахнат дерогациите за рециклиране. 
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7.11.2018 A8-0336/40 

Изменение  40 

Катержина Конечна, Меря Кюльонен, Иржи Мащалка, Елеонора Форенца 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0336/2018 

Джули Гърлинг 

Устойчиви органични замърсители 

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

Предложение за регламент 

Приложение I – част A – таблица – колона 4 – ред 3 – точка 2 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a)  без това да противоречи на 

посоченото в буква б), на изделия и 

препарати, съдържащи 

концентрации на хексабромодифенил 

етер под 0,1 тегловни %, когато се 

произвеждат изцяло или частично от 

рециклирани материали или от 

отпадни материали, подготвени за 

нова употреба; 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Понастоящем най-големият проблем, свързан с УОЗ, представлява липсата на 

регулиране на емисиите при отпадъците Твърде меките ограничения за отпадъците в 

приложение IV и дерогациите за рециклирането на бромираните дифенилови етери, 

(особено пента-BDE и окта-BDE) водят до замърсяване на продукти от рециклирана 

пластмаса, като например детски играчки, кухненски прибори или опаковки за храни. 

За да се спре потокът от тези токсични вещества, ще бъде необходимо: 1) да се 

премахнат дерогациите за рециклиране. 
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7.11.2018 A8-0336/41 

Изменение  41 

Катержина Конечна, Меря Кюльонен, Иржи Мащалка, Елеонора Форенца 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0336/2018 

Джули Гърлинг 

Устойчиви органични замърсители 

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

Предложение за регламент 

Приложение I – част A – таблица – колона 4 – ред 4 – точка 2 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a)  без това да противоречи на 

посоченото в буква б), на изделия и 

препарати, съдържащи 

концентрации на хептабромодифенил 

етер под 0,1 тегловни %, когато се 

произвеждат изцяло или частично от 

рециклирани материали или от 

отпадни материали, подготвени за 

нова употреба; 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Понастоящем най-големият проблем, свързан с УОЗ, представлява липсата на 

отчитане на емисиите при отпадъците. Твърде меките ограничения за отпадъците в 

приложение IV и дерогациите за рециклирането на бромираните дифенилови етери, 

(особено пента-BDE и окта-BDE) водят до замърсяване на продукти от рециклирана 

пластмаса, като например детски играчки, кухненски прибори или опаковки за храни. 

За да се спре потокът от тези токсични вещества, ще бъде необходимо: 1) да се 

премахнат дерогациите за рециклиране. 
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7.11.2018 A8-0336/42 

Изменение  42 

Катержина Конечна, Меря Кюльонен, Иржи Мащалка, Елеонора Форенца 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0336/2018 

Джули Гърлинг 

Устойчиви органични замърсители 

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

Предложение за регламент 

Приложение  IV – таблица – ред 4 

 

Текст, предложен от Комисията 

Хлороалкани 

C10-C13, 

(късоверижни 

хлорирани 

парафини) 

(SCCP) 

85535-84-

8 

287-

476-5 
10 000 mg/kg 

Изменение 

Хлороалкани 

C10-C13, 

(късоверижни 

хлорирани 

парафини) 

(SCCP) 

85535-84-

8 

287-

476-5 
100 mg/kg 

 

Or. en 

Обосновка 

Понастоящем най-големият проблем, свързан с УОЗ, представлява липсата на 

отчитане на емисиите при отпадъците. Твърде меките ограничения за отпадъците в 

приложение IV и дерогациите за рециклирането на бромираните дифенилови етери, 

(особено пента-BDE и окта-BDE) водят до замърсяване на продукти от рециклирана 

пластмаса, като например детски играчки, кухненски прибори или опаковки за храни. 

За да се спре потокът от тези токсични вещества, ще бъде необходимо: 2) да се 

определят по-строги гранични стойности на УОЗ в отпадъците. 
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7.11.2018 A8-0336/43 

Изменение  43 

Катержина Конечна, Меря Кюльонен, Иржи Мащалка, Елеонора Форенца 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0336/2018 

Джули Гърлинг 

Устойчиви органични замърсители 

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

Предложение за регламент 

Приложение IV – таблица – колона 4 – ред 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Сумата от концентрациите на 

тетрабромодифенилов етер, 

пентабромодифенилов етер, 

хексабромодифенилов етер и 

хептабромодифенилов етер: 1000 mg/kg 

Сумата от концентрациите на 

тетрабромодифенилов етер, 

пентабромодифенилов етер, 

хексабромодифенилов етер и 

хептабромодифенилов етер: 50 mg /kg 

Or. en 

Обосновка 

Понастоящем най-големият проблем, свързан с УОЗ, представлява липсата на 

отчитане на емисиите при отпадъците. Твърде меките ограничения за отпадъците в 

приложение IV и дерогациите за рециклирането на бромираните дифенилови етери, 

(особено пента-BDE и окта-BDE) водят до замърсяване на продукти от рециклирана 

пластмаса, като например детски играчки, кухненски прибори или опаковки за храни. 

За да се спре потокът от тези токсични вещества, ще бъде необходимо: 2) да се 

определят по-строги гранични стойности на УОЗ в отпадъците. 

 

 


