
 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

7.11.2018 A8-0336/38 

Amendement  38 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0336/2018 

Julie Girling 

Persistente organische verontreinigende stoffen 

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

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel A – tabel – kolom 4 – rij 1 – punt 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a)  onverminderd het bepaalde onder 

b), voorwerpen  en   mengsels die lagere 

concentraties dan 0,1 massaprocent 

tetrabroomdifenylether bevatten wanneer 

zij geheel of gedeeltelijk uit gerecycleerde 

materialen of materialen uit voor 

hergebruik opgewerkt afval zijn 

vervaardigd; 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Het grootste probleem in verband met POP's is momenteel het gebrek aan regelgeving op het 

gebied van emissies van afval. De al te lakse grenswaarden voor afvalstoffen in bijlage IV en 

de afwijkingen voor de recycling van gebromeerde difenylethers (met name pentaBDE en 

octaBDE) leiden tot verontreiniging van producten van gerecycleerde kunststof, zoals 

speelgoed, keukengerei en voedselverpakkingen. Om de circulatie van deze giftige stoffen een 

halt toe te roepen, is het noodzakelijk: 1) de afwijkingen voor recycling in te trekken. 
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7.11.2018 A8-0336/39 

Amendement  39 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0336/2018 

Julie Girling 

Persistente organische verontreinigende stoffen 

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

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel A – tabel – kolom 4 – rij 2 – punt 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a)  onverminderd het bepaalde onder 

b), voorwerpen  en   mengsels die lagere 

concentraties dan 0,1 massaprocent 

pentabroomdifenylether bevatten wanneer 

zij geheel of gedeeltelijk uit gerecycleerde 

materialen of materialen uit voor 

hergebruik opgewerkt afval zijn 

vervaardigd; 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Het grootste probleem in verband met POP's is momenteel het gebrek aan regelgeving op het 

gebied van emissies van afval. De al te lakse grenswaarden voor afvalstoffen in bijlage IV en 

de afwijkingen voor de recycling van gebromeerde difenylethers (met name pentaBDE en 

octaBDE) leiden tot verontreiniging van producten van gerecycleerde kunststof, zoals 

speelgoed, keukengerei en voedselverpakkingen. Om de circulatie van deze giftige stoffen een 

halt toe te roepen, is het noodzakelijk: 1) de afwijkingen voor recycling in te trekken. 
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7.11.2018 A8-0336/40 

Amendement  40 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0336/2018 

Julie Girling 

Persistente organische verontreinigende stoffen 

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

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel A – tabel – kolom 4 – rij 3 – punt 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a)  onverminderd het bepaalde onder 

b), voorwerpen  en   mengsels die lagere 

concentraties dan 0,1 massaprocent 

hexabroomdifenylether bevatten wanneer 

zij geheel of gedeeltelijk uit gerecycleerde 

materialen of materialen uit voor 

hergebruik opgewerkt afval zijn 

vervaardigd; 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Het grootste probleem in verband met POP's is momenteel het gebrek aan regelgeving op het 

gebied van emissies van afval. De al te lakse grenswaarden voor afvalstoffen in bijlage IV en 

de afwijkingen voor de recycling van gebromeerde difenylethers (met name pentaBDE en 

octaBDE) leiden tot verontreiniging van producten van gerecycleerde kunststof, zoals 

speelgoed, keukengerei en voedselverpakkingen. Om de circulatie van deze giftige stoffen een 

halt toe te roepen, is het noodzakelijk: 1) de afwijkingen voor recycling in te trekken. 
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7.11.2018 A8-0336/41 

Amendement  41 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0336/2018 

Julie Girling 

Persistente organische verontreinigende stoffen 

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

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel A – tabel – kolom 4 – rij 4 – punt 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a)  onverminderd het bepaalde onder 

b), voorwerpen  en   mengsels die lagere 

concentraties dan 0,1 massaprocent 

heptabroomdifenylether bevatten wanneer 

zij geheel of gedeeltelijk uit gerecycleerde 

materialen of materialen uit voor 

hergebruik opgewerkt afval zijn 

vervaardigd; 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Het grootste probleem in verband met POP's is momenteel het gebrek aan verslaggeving over 

emissies van afval. De al te lakse grenswaarden voor afvalstoffen in bijlage IV en de 

afwijkingen voor de recycling van gebromeerde difenylethers (met name pentaBDE en 

octaBDE) leiden tot verontreiniging van producten van gerecycleerde kunststof, zoals 

speelgoed, keukengerei en voedselverpakkingen. Om de circulatie van deze giftige stoffen een 

halt toe te roepen, is het noodzakelijk: 1) de afwijkingen voor recycling in te trekken. 
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7.11.2018 A8-0336/42 

Amendement  42 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0336/2018 

Julie Girling 

Persistente organische verontreinigende stoffen 

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

Voorstel voor een verordening 

Bijlage IV – tabel – rij 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

Alkanen, C10-

C13, chloor 

(gechloreerde 

paraffinen met 

een korte keten) 

(SCCP's) 

85535-84-

8 

287-

476-5 
10 000 mg/kg 

Amendement 

Alkanen, C10-

C13, chloor 

(gechloreerde 

paraffinen met 

een korte keten) 

(SCCP's) 

85535-84-

8 

287-

476-5 
100 mg/kg 

 

Or. en 

Motivering 

Het grootste probleem in verband met POP's is momenteel het gebrek aan verslaggeving over 

emissies van afval. De al te lakse grenswaarden voor afvalstoffen in bijlage IV en de 

afwijkingen voor de recycling van gebromeerde difenylethers (met name pentaBDE en 

octaBDE) leiden tot verontreiniging van producten van gerecycleerde kunststof, zoals 

speelgoed, keukengerei en voedselverpakkingen. Om de circulatie van deze giftige stoffen een 

halt toe te roepen, is het noodzakelijk: 2) strengere grenswaarden voor POP's in afval vast te 

stellen. 
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7.11.2018 A8-0336/43 

Amendement  43 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0336/2018 

Julie Girling 

Persistente organische verontreinigende stoffen 

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

Voorstel voor een verordening 

Bijlage IV – tabel – kolom 4 – rij 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Som van de concentraties van 

tetrabroomdifenylether, 

pentabroomdifenylether, 

hexabroomdifenylether en 

heptabroomdifenylether:  1000 mg/kg 

Som van de concentraties van 

tetrabroomdifenylether, 

pentabroomdifenylether, 

hexabroomdifenylether en 

heptabroomdifenylether: 50 mg/kg 

Or. en 

Motivering 

Het grootste probleem in verband met POP's is momenteel het gebrek aan verslaggeving over 

emissies van afval. De al te lakse grenswaarden voor afvalstoffen in bijlage IV en de 

afwijkingen voor de recycling van gebromeerde difenylethers (met name pentaBDE en 

octaBDE) leiden tot verontreiniging van producten van gerecycleerde kunststof, zoals 

speelgoed, keukengerei en voedselverpakkingen. Om de circulatie van deze giftige stoffen een 

halt toe te roepen, is het noodzakelijk: 2) strengere grenswaarden voor POP's in afval vast te 

stellen. 

 

 


