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7.11.2018 A8-0336/38 

Leasú  38 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

thar ceann Ghrúpa GUE/NGL 

 

Tuarascáil A8-0336/2018 

Julie Girling 

Truailleáin orgánacha mharthanacha 

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

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn I – cuid A – tábla – colún 4 – ró 1 – pointe 2 – pointe a 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(a)  gan dochar d’fhomhír (b), earraí 

agus meascáin ar lú ná 0,1 % an tiúchan 

éitir teitreabrómaidhéfheinile iontu de 

réir meáchain nuair is as ábhair 

athchúrsáilte nó as ábhair ó dhramhaíl 

arna hullmhú i gcomhair athúsáide a 

táirgeadh iad i bpáirt nó ina n-iomláine; 

scriosta 

Or. en 

Réasúnú 

An tsaincheist is mó a bhaineann le POPanna faoi láthair ná an easpa rialaithe maidir le 

hastaíochtaí ó thaobh dramhaíola de. Mar thoradh ar na teorainneacha ar dhramhaíl in 

Iarscríbhinn IV atá scaoilte as cuimse agus na maoluithe ar athchúrsáil a dhéanamh ar éitir 

dhéfheiníle bhróimínithe (go háirithe penta-BDE agus octa-BDE) éillítear táirgí plaisteacha 

athchúrsáilte, amhail bréagáin do leanaí, uirlisí cistine nó pacáistíocht bia. Chun stop a chur 

le sreabhadh na substaintí tocsaineacha sin, beidh sé riachtanach: 1) na maoluithe ar 

athchúrsáil a bhaint. 
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7.11.2018 A8-0336/39 

Leasú  39 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

thar ceann Ghrúpa GUE/NGL 

 

Tuarascáil A8-0336/2018 

Julie Girling 

Truailleáin orgánacha mharthanacha 

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

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn I – cuid A – tábla – colún 4 – ró 2 – pointe 2 – pointe a 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(a)  gan dochar d’fhomhír (b), earraí 

agus meascáin ar lú ná 0,1 % an tiúchan 

éitir peinteabrómaidhéfheinile iontu de 

réir meáchain nuair is as ábhair 

athchúrsáilte nó as ábhair ó dhramhaíl 

arna hullmhú i gcomhair athúsáide a 

táirgeadh iad i bpáirt nó ina n-iomláine; 

scriosta 

Or. en 

Réasúnú 

An tsaincheist is mó a bhaineann le POPanna faoi láthair ná an easpa rialaithe maidir le 

hastaíochtaí ó thaobh dramhaíola de. Mar thoradh ar na teorainneacha ar dhramhaíl in 

Iarscríbhinn IV atá scaoilte as cuimse agus na maoluithe ar athchúrsáil a dhéanamh ar éitir 

dhéfheiníle bhróimínithe (go háirithe penta-BDE agus octa-BDE) éillítear táirgí plaisteacha 

athchúrsáilte, amhail bréagáin do leanaí, uirlisí cistine nó pacáistíocht bia. Chun stop a chur 

le sreabhadh na substaintí tocsaineacha sin, beidh sé riachtanach: 1) na maoluithe ar 

athchúrsáil a bhaint. 
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7.11.2018 A8-0336/40 

Leasú  40 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

thar ceann Ghrúpa GUE/NGL 

 

Tuarascáil A8-0336/2018 

Julie Girling 

Truailleáin orgánacha mharthanacha 

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

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn I – cuid A – tábla – colún 4 – ró 3 – pointe 2 – pointe a 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(a)  gan dochar d’fhomhír (b), earraí 

agus meascáin ar lú ná 0,1 % an tiúchan 

éitir heicseabrómaidhéfheinile iontu de 

réir meáchain nuair is as ábhair 

athchúrsáilte nó as ábhair ó dhramhaíl 

arna hullmhú i gcomhair athúsáide a 

táirgeadh iad i bpáirt nó ina n-iomláine; 

scriosta 

Or. en 

Réasúnú 

An tsaincheist is mó a bhaineann le POPanna faoi láthair ná an easpa rialaithe maidir le 

hastaíochtaí ó thaobh dramhaíola de. Mar thoradh ar na teorainneacha ar dhramhaíl in 

Iarscríbhinn IV atá scaoilte as cuimse agus na maoluithe ar athchúrsáil a dhéanamh ar éitir 

dhéfheiníle bhróimínithe (go háirithe penta-BDE agus octa-BDE) éillítear táirgí plaisteacha 

athchúrsáilte, amhail bréagáin do leanaí, uirlisí cistine nó pacáistíocht bia. Chun stop a chur 

le sreabhadh na substaintí tocsaineacha sin, beidh sé riachtanach: 1) na maoluithe ar 

athchúrsáil a bhaint. 
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7.11.2018 A8-0336/41 

Leasú  41 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

thar ceann Ghrúpa GUE/NGL 

 

Tuarascáil A8-0336/2018 

Julie Girling 

Truailleáin orgánacha mharthanacha 

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

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn I – cuid A – tábla – colún 4 – ró 4 – pointe 2 – pointe a 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(a)  gan dochar d’fhomhír (b), earraí 

agus meascáin ar lú ná 0,1 % an tiúchan 

éitir heipteabrómaidhéfheinile iontu de 

réir meáchain nuair is as ábhair 

athchúrsáilte nó as ábhair ó dhramhaíl 

arna hullmhú i gcomhair athúsáide a 

táirgeadh iad i bpáirt nó ina n-iomláine; 

scriosta 

Or. en 

Réasúnú 

An tsaincheist is mó a bhaineann le POPanna faoi láthair ná an easpa tuairiscithe maidir le 

hastaíochtaí ó thaobh dramhaíola de. Mar thoradh ar na teorainneacha ar dhramhaíl in 

Iarscríbhinn IV atá scaoilte as cuimse agus na maoluithe ar athchúrsáil a dhéanamh ar éitir 

dhéfheiníle bhróimínithe (go háirithe penta-BDE agus octa-BDE) éillítear táirgí plaisteacha 

athchúrsáilte, amhail bréagáin do leanaí, uirlisí cistine nó pacáistíocht bia. Chun stop a chur 

le sreabhadh na substaintí tocsaineacha sin, beidh sé riachtanach: 1) na maoluithe ar 

athchúrsáil a bhaint. 
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7.11.2018 A8-0336/42 

Leasú  42 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

thar ceann Ghrúpa GUE/NGL 

 

Tuarascáil A8-0336/2018 

Julie Girling 

Truailleáin orgánacha mharthanacha 

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

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn VI – tábla – ró 4 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún 

Alcáin C10-C13, 

clóra (pairifíní 

clóirínithe 

gearrshlabhra) 

(SCCPanna) 

85535-84-

8 

287-

476-5 
10 000 mg/kg 

Leasú 

Alcáin C10-C13, 

clóra (pairifíní 

clóirínithe 

gearrshlabhra) 

(SCCPanna) 

85535-84-

8 

287-

476-5 
100 mg/kg 

 

Or. en 

Réasúnú 

An tsaincheist is mó a bhaineann le POPanna faoi láthair ná an easpa tuairiscithe maidir le 

hastaíochtaí ó thaobh dramhaíola de. Mar thoradh ar na teorainneacha ar dhramhaíl in 

Iarscríbhinn IV atá scaoilte as cuimse agus na maoluithe ar athchúrsáil a dhéanamh ar éitir 

dhéfheiníle bhróimínithe (go háirithe penta-BDE agus octa-BDE) éillítear táirgí plaisteacha 

athchúrsáilte, amhail bréagáin do leanaí, uirlisí cistine nó pacáistíocht bia. Chun stop a chur 

le sreabhadh na substaintí tocsaineacha sin, beidh sé riachtanach: 2) teorainneacha 

POPanna níos déine a shocrú do dhramhaíl. 
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7.11.2018 A8-0336/43 

Leasú  43 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

thar ceann Ghrúpa GUE/NGL 

 

Tuarascáil A8-0336/2018 

Julie Girling 

Truailleáin orgánacha mharthanacha 

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

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn IV – tábla – colún 4 – ró 5 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Suim na dtiúchana d’éitear 

teitretabrómaidhéfheinile, éitear 

peinteabrómaidhéfheinile, éitear 

heicseabrómaidhéfheinile agus éitear 

heipteabrómaidhéfheinile: 1000 mg/kg 

Suim na dtiúchana d’éitear 

teitretabrómaidhéfheinile, éitear 

peinteabrómaidhéfheinile, éitear 

heicseabrómaidhéfheinile agus éitear 

heipteabrómaidhéfheinile: 50 mg/kg 

Or. en 

Réasúnú 

An tsaincheist is mó a bhaineann le POPanna faoi láthair ná an easpa tuairiscithe maidir le 

hastaíochtaí ó thaobh dramhaíola de. Mar thoradh ar na teorainneacha ar dhramhaíl in 

Iarscríbhinn IV atá scaoilte as cuimse agus na maoluithe ar athchúrsáil a dhéanamh ar éitir 

dhéfheiníle bhróimínithe (go háirithe penta-BDE agus octa-BDE) éillítear táirgí plaisteacha 

athchúrsáilte, amhail bréagáin do leanaí, uirlisí cistine nó pacáistíocht bia. Chun stop a chur 

le sreabhadh na substaintí tocsaineacha sin, beidh sé riachtanach: 2) teorainneacha 

POPanna níos déine a shocrú do dhramhaíl. 

 

 


