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7.11.2018 A8-0336/38 

Ændringsforslag  38 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0336/2018 

Julie Girling 

Persistente organiske miljøgifte 

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

Forslag til forordning 

Bilag I – del A – tabel – kolonne 4 – række 1 – nr. 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a)  artikler og præparater blandinger  

med indhold af tetrabromdiphenylether i 

en koncentration under 0,1 vægtprocent, 

når de er helt eller delvis fremstillet af 

genanvendelsesmaterialer eller materialer 

fra affald, der er forberedt til genbrug, 

medmindre andet gælder ifølge litra b)  

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Det største problem vedrørende POP er p.t. manglen på regulering af emissioner i affald. De 

meget lidt strenge grænseværdier for affald i bilag IV og undtagelserne med hensyn til 

genanvendelse af bromindiphenylether (især penta-BDE og octa-BDE) fører til 

kontaminering af genanvendte plastikprodukter som f.eks. børnelegetøj, køkkenredskaber 

eller fødevareemballering. For at standse tilstrømningen af disse giftstoffer er det nødvendigt: 

1) at fjerne undtagelserne vedrørende genanvendelse. 
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7.11.2018 A8-0336/39 

Ændringsforslag  39 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0336/2018 

Julie Girling 

Persistente organiske miljøgifte 

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

Forslag til forordning 

Bilag I – del A – tabel – kolonne 4 – række 2 – nr. 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a)  artikler og blandinger, der 

indeholder pentabromdiphenylether i en 

koncentration under 0,1 vægtprocent, når 

de er helt eller delvis fremstillet af 

genanvendelsesmaterialer eller materialer 

fra affald, der er forberedt til genbrug, 

medmindre andet gælder ifølge litra b)  

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Det største problem vedrørende POP er p.t. manglen på regulering af emissioner i affald. De 

meget lidt strenge grænseværdier for affald i bilag IV og undtagelserne med hensyn til 

genanvendelse af bromindiphenylether (især penta-BDE og octa-BDE) fører til 

kontaminering af genanvendte plastikprodukter som f.eks. børnelegetøj, køkkenredskaber 

eller fødevareemballering. For at standse tilstrømningen af disse giftstoffer er det nødvendigt: 

1) at fjerne undtagelserne vedrørende genanvendelse. 
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7.11.2018 A8-0336/40 

Ændringsforslag  40 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0336/2018 

Julie Girling 

Persistente organiske miljøgifte 

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

Forslag til forordning 

Bilag I – del A – tabel – kolonne 4 – række 3 – nr. 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a)  artikler og blandinger, der 

indeholder hexabromdiphenylether i en 

koncentration under 0,1 vægtprocent, når 

de er helt eller delvis fremstillet af 

genanvendelsesmaterialer eller materialer 

fra affald, der er forberedt til genbrug, 

medmindre andet gælder ifølge litra b)  

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Det største problem vedrørende POP er p.t. manglen på regulering af emissioner i affald. De 

meget lidt strenge grænseværdier for affald i bilag IV og undtagelserne med hensyn til 

genanvendelse af bromindiphenylether (især penta-BDE og octa-BDE) fører til 

kontaminering af genanvendte plastikprodukter som f.eks. børnelegetøj, køkkenredskaber 

eller fødevareemballering. For at standse tilstrømningen af disse giftstoffer er det nødvendigt: 

1) at fjerne undtagelserne vedrørende genanvendelse. 
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7.11.2018 A8-0336/41 

Ændringsforslag  41 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0336/2018 

Julie Girling 

Persistente organiske miljøgifte 

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

Forslag til forordning 

Bilag I – del A – tabel – kolonne 4 – række 4 – nr. 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a)  artikler og præparater blandinger 

med indhold af heptabromdiphenylether i 

en koncentration under 0,1 vægtprocent, 

når de er helt eller delvis fremstillet af 

genanvendelsesmaterialer eller materialer 

fra affald, der er forberedt til genbrug, 

medmindre andet gælder ifølge litra b)  

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Det største problem vedrørende POP er p.t. manglen på indberetning af emissioner i affald. 

De meget lidt strenge grænseværdier for affald i bilag IV og undtagelserne med hensyn til 

genanvendelse af bromindiphenylether (især penta-BDE og octa-BDE) fører til 

kontaminering af genanvendte plastikprodukter som f.eks. børnelegetøj, køkkenredskaber 

eller fødevareemballering. For at standse tilstrømningen af disse giftstoffer er det nødvendigt: 

1) at fjerne undtagelserne vedrørende genanvendelse. 
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7.11.2018 A8-0336/42 

Ændringsforslag  42 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0336/2018 

Julie Girling 

Persistente organiske miljøgifte 

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

Forslag til forordning 

Bilag IV – tabel – række 4 

 

Kommissionens forslag 

Alkaner C10-

C13, chlor (korte 

chlorparaffiner) 

(SCCP) 

85535-84-

8 

287-

476-5 
10 000 mg/kg 

Ændringsforslag 

Alkaner C10-

C13, chlor (korte 

chlorparaffiner) 

(SCCP) 

85535-84-

8 

287-

476-5 
100 mg/kg 

 

Or. en 

Begrundelse 

Det største problem vedrørende POP er p.t. manglen på indberetning af emissioner i affald. 

De meget lidt strenge grænseværdier for affald i bilag IV og undtagelserne med hensyn til 

genanvendelse af bromindiphenylether (især penta-BDE og octa-BDE) fører til 

kontaminering af genanvendte plastikprodukter som f.eks. børnelegetøj, køkkenredskaber 

eller fødevareemballering. For at standse tilstrømningen af disse giftstoffer er det nødvendigt: 

2) at fastsætte strengere grænseværdier for POP i affald. 
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7.11.2018 A8-0336/43 

Ændringsforslag  43 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0336/2018 

Julie Girling 

Persistente organiske miljøgifte 

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

Forslag til forordning 

Bilag IV – tabel – kolonne 4 – række 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Summen af koncentrationerne af 

tetrabromdipenylether, 

pentabromdiphenylether, 

hexabromdiphenylether og 

heptabromdiphenylether: 1000 mg/kg 

Summen af koncentrationerne af 

tetrabromdipenylether, 

pentabromdiphenylether, 

hexabromdiphenylether og 

heptabromdiphenylether: 50 mg/kg 

Or. en 

Begrundelse 

Det største problem vedrørende POP er p.t. manglen på indberetning af emissioner i affald. 

De meget lidt strenge grænseværdier for affald i bilag IV og undtagelserne med hensyn til 

genanvendelse af bromindiphenylether (især penta-BDE og octa-BDE) fører til 

kontaminering af genanvendte plastikprodukter som f.eks. børnelegetøj, køkkenredskaber 

eller fødevareemballering. For at standse tilstrømningen af disse giftstoffer er det nødvendigt: 

2) at fastsætte strengere grænseværdier for POP i affald. 

 

 


