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7.11.2018 A8-0336/38 

Poprawka  38 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0336/2018 

Julie Girling 

Trwałe zanieczyszczenia organiczne 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – część A – tabela – kolumna 4 – wiersz 1 – punkt 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a)  bez uszczerbku dla lit. b) artykułów 

i   mieszanin o stężeniu eteru 

tetrabromodifenylu poniżej 0,1 % 

wagowo, jeżeli są one produkowane 

częściowo lub w całości z materiałów 

poddanych recyklingowi lub materiałów z 

odpadów przygotowanych do wtórnego 

użycia; 

skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

Najpoważniejszym problemem dotyczącym TZO jest obecnie brak uregulowania emisji 

pochodzących z odpadów. Zbyt tolerancyjnie określone limity dotyczące odpadów zapisane w 

załączniku IV oraz zwolnienia dotyczące recyklingu bromowanych difenyloeterów, konkretnie 

penta-BDE i okta-BDE, prowadzą do skażenia wyrobów plastikowych pochodzących z 

recyklingu, np. zabawek dla dzieci, utensyliów kuchennych czy opakowań żywności. Aby 

zatrzymać ten obieg substancji toksycznych, należy przede wszystkim znieść odstępstwa 

dotyczące recyklingu. 
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7.11.2018 A8-0336/39 

Poprawka  39 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0336/2018 

Julie Girling 

Trwałe zanieczyszczenia organiczne 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – część A – tabela – kolumna 4 – wiersz 2 – punkt 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a)  bez uszczerbku dla lit. b) artykułów 

i  mieszanin o stężeniu eteru 

pentabromodifenylu poniżej 0,1 % 

wagowo, jeżeli są one produkowane 

częściowo lub w całości z materiałów 

poddanych recyklingowi lub materiałów z 

odpadów przygotowanych do wtórnego 

użycia; 

skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

Najpoważniejszym problemem dotyczącym TZO jest obecnie brak uregulowania emisji 

pochodzących z odpadów. Zbyt tolerancyjnie określone limity dotyczące odpadów zapisane w 

załączniku IV oraz zwolnienia dotyczące recyklingu bromowanych difenyloeterów, konkretnie 

penta-BDE i okta-BDE, prowadzą do skażenia wyrobów plastikowych pochodzących z 

recyklingu, np. zabawek dla dzieci, utensyliów kuchennych czy opakowań żywności. Aby 

zatrzymać ten obieg substancji toksycznych, należy przede wszystkim znieść odstępstwa 

dotyczące recyklingu. 
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7.11.2018 A8-0336/40 

Poprawka  40 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0336/2018 

Julie Girling 

Trwałe zanieczyszczenia organiczne 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – część A – tabela – kolumna 4 – wiersz 3 – punkt 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a)  bez uszczerbku dla lit. b) artykułów 

i   mieszanin o stężeniu eteru 

heksabromodifenylu poniżej 0,1 % 

wagowo, jeżeli są one produkowane 

częściowo lub w całości z materiałów 

poddanych recyklingowi lub materiałów z 

odpadów przygotowanych do wtórnego 

użycia; 

skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

Najpoważniejszym problemem dotyczącym TZO jest obecnie brak uregulowania emisji 

pochodzących z odpadów. Zbyt tolerancyjnie określone limity dotyczące odpadów zapisane w 

załączniku IV oraz zwolnienia dotyczące recyklingu bromowanych difenyloeterów, konkretnie 

penta-BDE i okta-BDE, prowadzą do skażenia wyrobów plastikowych pochodzących z 

recyklingu, np. zabawek dla dzieci, utensyliów kuchennych czy opakowań żywności. Aby 

zatrzymać ten obieg substancji toksycznych, należy przede wszystkim znieść odstępstwa 

dotyczące recyklingu. 
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7.11.2018 A8-0336/41 

Poprawka  41 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0336/2018 

Julie Girling 

Trwałe zanieczyszczenia organiczne 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – część A – tabela – kolumna 4 – wiersz 4 – punkt 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a)  bez uszczerbku dla lit. b) artykułów 

i   mieszanin o stężeniu eteru 

heptabromodifenylu poniżej 0,1 % 

wagowo, jeżeli są one produkowane 

częściowo lub w całości z materiałów 

poddanych recyklingowi lub materiałów z 

odpadów przygotowanych do wtórnego 

użycia; 

skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

Najpoważniejszym problemem dotyczącym TZO wydaje się obecnie brak sprawozdawczości w 

odniesieniu do emisji pochodzących z odpadów. Zbyt tolerancyjnie określone limity dotyczące 

odpadów zapisane w załączniku IV oraz zwolnienia dotyczące recyklingu bromowanych 

difenyloeterów, konkretnie penta-BDE i okta-BDE, prowadzą do skażenia wyrobów 

plastikowych pochodzących z recyklingu, np. zabawek dla dzieci, utensyliów kuchennych czy 

opakowań żywności. Aby zatrzymać ten obieg substancji toksycznych, należy przede 

wszystkim znieść odstępstwa dotyczące recyklingu. 
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7.11.2018 A8-0336/42 

Poprawka  42 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0336/2018 

Julie Girling 

Trwałe zanieczyszczenia organiczne 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik IV– tabela – wiersz 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję 

Chloroalkany 

C10-13 

(krótkołańcuchow

e parafiny 

chlorowane) 

(SCCP) 

85535-84-

8 

287-

476-5 
10 000 mg/kg 

Poprawka 

Chloroalkany 

C10-13 

(krótkołańcuchow

e parafiny 

chlorowane) 

(SCCP) 

85535-84-

8 

287-

476-5 
100 mg/kg 

 

Or. en 

Uzasadnienie 

Najpoważniejszym problemem dotyczącym TZO wydaje się obecnie brak sprawozdawczości w 

odniesieniu do emisji pochodzących z odpadów. Zbyt tolerancyjnie określone limity dotyczące 

odpadów zapisane w załączniku IV oraz zwolnienia dotyczące recyklingu bromowanych 

difenyloeterów, konkretnie penta-BDE i okta-BDE, prowadzą do skażenia wyrobów 

plastikowych pochodzących z recyklingu, np. zabawek dla dzieci, utensyliów kuchennych czy 

opakowań żywności. Aby zatrzymać ten obieg substancji toksycznych, należy ustanowić 

surowsze limity TZO w odpadach. 
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7.11.2018 A8-0336/43 

Poprawka  43 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0336/2018 

Julie Girling 

Trwałe zanieczyszczenia organiczne 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik IV – tabela – kolumna 4 – wiersz 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Suma stężeń eteru tetrabromodifenylu, 

eteru pentabromodifenylu, eteru 

heksabromodifenylu i eteru 

heptabromodifenylu: 1 000 mg/kg 

Suma stężeń eteru tetrabromodifenylu, 

eteru pentabromodifenylu, eteru 

heksabromodifenylu i eteru 

heptabromodifenylu: 50 mg/kg 

Or. en 

Uzasadnienie 

Najpoważniejszym problemem dotyczącym TZO wydaje się obecnie brak sprawozdawczości w 

odniesieniu do emisji pochodzących z odpadów. Zbyt tolerancyjnie określone limity dotyczące 

odpadów zapisane w załączniku IV oraz zwolnienia dotyczące recyklingu bromowanych 

difenyloeterów, konkretnie penta-BDE i okta-BDE, prowadzą do skażenia wyrobów 

plastikowych pochodzących z recyklingu, np. zabawek dla dzieci, utensyliów kuchennych czy 

opakowań żywności. Aby zatrzymać ten obieg substancji toksycznych, należy ustanowić 

surowsze limity TZO w odpadach. 

 

 


