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7.11.2018 A8-0336/38 

Pozměňovací návrh  38 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza  

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0336/2018 

Julie Girling 

Perzistentní organické znečišťující látky 

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

Návrh nařízení 

Příloha I – část A – tabulka – sloupec 4 – řádek 1 – písm. a 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a)  aniž je dotčeno ustanovení v 

písmeni b), může být povolena výroba, 

uvedení na trh a použití výrobků a  směsí  

obsahujících tetrabromdifenyl v 

koncentraci do 0,1 % hmotnostních, 

pokud jsou vyráběny částečně nebo úplně 

z recyklovaných materiálů nebo odpadů 

upravených k opětovnému použití; 

Vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

 Největším problém nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách je chybějící 

regulace emisí v odpadech. V důsledku mimořádně laxních limitů pro odpad v příloze IV 

a odchylek pro recyklaci bromovaných difenyletherů (zejména pentabromdifenyletheru 

(pentaBDE) a oktabromdifenyletheru (oktaBDE)) dochází ke kontaminaci recyklovaných 

plastových výrobků, např. dětských hraček, kuchyňských potřeb nebo potravinářských obalů. 

Má-li být zastaven oběh těchto toxických látek, bude v první řadě nutné zrušit odchylky pro 

recyklaci.
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7.11.2018 A8-0336/39 

Pozměňovací návrh  39 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0336/2018 

Julie Girling 

Perzistentní organické znečišťující látky 

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

Návrh nařízení 

Příloha I – část A – tabulka – sloupec 4 – řádek 2 – bod 2 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a)  aniž je dotčeno ustanovení v 

písmeni b), může být povolena výroba, 

uvedení na trh a použití výrobků a  směsí  

obsahujících pentabromdifenyl v 

koncentraci do 0,1 % hmotnostních, 

pokud jsou vyráběny částečně nebo úplně 

z recyklovaných materiálů nebo z odpadů 

upravených k opětovnému použití; 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Největším problém nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách je chybějící 

regulace emisí v odpadech. V důsledku mimořádně laxních limitů pro odpad v příloze IV 

a odchylek pro recyklaci bromovaných difenyletherů (zejména pentabromdifenyletheru 

(pentaBDE) a oktabromdifenyletheru (oktaBDE)) dochází ke kontaminaci recyklovaných 

plastových výrobků, např. dětských hraček, kuchyňských potřeb nebo potravinářských obalů. 

Má-li být zastaven oběh těchto toxických látek, bude v první řadě nutné zrušit odchylky pro 

recyklaci. 
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7.11.2018 A8-0336/40 

Pozměňovací návrh  40 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0336/2018 

Julie Girling 

Perzistentní organické znečišťující látky 

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

Návrh nařízení 

Příloha I – část A – tabulka – sloupec 4 – řádek 3 – bod 2 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a)  aniž je dotčeno ustanovení v 

písmeni b), může být povolena výroba, 

uvedení na trh a použití výrobků a  směsí  

obsahujících hexabromdifenyl v 

koncentraci do 0,1 % hmotnostních, 

pokud jsou vyráběny částečně nebo úplně 

z recyklovaných materiálů nebo z odpadů 

upravených k opětovnému použití; 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Největším problém nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách je chybějící 

regulace emisí v odpadech. V důsledku mimořádně laxních limitů pro odpad v příloze IV 

a odchylek pro recyklaci bromovaných difenyletherů (zejména pentabromdifenyletheru 

(pentaBDE) a oktabromdifenyletheru (oktaBDE)) dochází ke kontaminaci recyklovaných 

plastových výrobků, např. dětských hraček, kuchyňských potřeb nebo potravinářských obalů. 

Má-li být zastaven oběh těchto toxických látek, bude v první řadě nutné zrušit odchylky pro 

recyklaci. 



 

AM\1168497CS.docx  PE624.214v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

7.11.2018 A8-0336/41 

Pozměňovací návrh  41 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0336/2018 

Julie Girling 

Perzistentní organické znečišťující látky 

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

Návrh nařízení 

Příloha I – část A – tabulka – sloupec 4 – řádek 4 – bod 2 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a)  aniž je dotčeno ustanovení v 

písmeni b), může být povolena výroba, 

uvedení na trh a použití výrobků a  směsí  

obsahujících heptabromdifenyl v 

koncentraci do 0,1 % hmotnostních, 

pokud jsou vyráběny částečně nebo úplně 

z recyklovaných materiálů nebo z odpadů 

upravených k opětovnému použití; 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Největším problém nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách je chybějící 

podávání zpráv o emisích v odpadech. V důsledku mimořádně laxních limitů pro odpad 

v příloze IV a odchylek pro recyklaci bromovaných difenyletherů 

(zejména pentabromdifenyletheru (pentaBDE) a oktabromdifenyletheru (oktaBDE)) dochází 

ke kontaminaci recyklovaných plastových výrobků, např. dětských hraček, kuchyňských 

potřeb nebo potravinářských obalů. Má-li být zastaven oběh těchto toxických látek, bude 

v první řadě nutné zrušit odchylky pro recyklaci. 
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7.11.2018 A8-0336/42 

Pozměňovací návrh  42 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0336/2018 

Julie Girling 

Perzistentní organické znečišťující látky 

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

Návrh nařízení 

Příloha IV – tabulka – řádek 4 

 

Znění navržené Komisí 

Chlorované 

alkany, C10–C13 

(chlorované 

parafiny 

s krátkým 

řetězcem) (SCCP) 

85535-84-

8 

287-

476-5 
10 000 mg/kg 

Pozměňovací návrh 

Chlorované 

alkany, C10–C13 

(chlorované 

parafiny 

s krátkým 

řetězcem) (SCCP) 

85535-84-

8 

287-

476-5 
100 mg/kg 

 

Or. en 

Odůvodnění 

Největším problém nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách je chybějící 

podávání zpráv o emisích v odpadech. V důsledku mimořádně laxních limitů pro odpad 

v příloze IV a odchylek pro recyklaci bromovaných difenyletherů 

(zejména pentabromdifenyletheru (pentaBDE) a oktabromdifenyletheru (oktaBDE)) dochází 

ke kontaminaci recyklovaných plastových výrobků, např. dětských hraček, kuchyňských 

potřeb nebo potravinářských obalů. Má-li být zastaven oběh těchto toxických látek, bude 

následně nutné stanovit přísnější limity pro perzistentní organické znečišťující látky 

v odpadech 
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7.11.2018 A8-0336/43 

Pozměňovací návrh  43 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0336/2018 

Julie Girling 

Perzistentní organické znečišťující látky 

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

Návrh nařízení 

Příloha IV – tabulka – sloupec 4 – řádek 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Suma koncentrací tetrabromdifenyletheru, 

pentabromdifenyletheru, 

hexabromdifenyletheru 

a heptabromdifenyletheru: 1000 mg/kg 

Suma koncentrací tetrabromdifenyletheru, 

pentabromdifenyletheru, 

hexabromdifenyletheru 

a heptabromdifenyletheru: 50 mg/kg 

Or. en 

Odůvodnění 

Největším problém nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách je chybějící 

podávání zpráv o emisích v odpadech. V důsledku mimořádně laxních limitů pro odpad 

v příloze IV a odchylek pro recyklaci bromovaných difenyletherů 

(zejména pentabromdifenyletheru (pentaBDE) a oktabromdifenyletheru (oktaBDE)) dochází 

ke kontaminaci recyklovaných plastových výrobků, např. dětských hraček, kuchyňských 

potřeb nebo potravinářských obalů. Má-li být zastaven oběh těchto toxických látek, bude 

následně nutné stanovit přísnější limity pro perzistentní organické znečišťující látky 

v odpadech 

 

 

 


