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7.11.2018 A8-0336/38 

Alteração  38 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0336/2018 

Julie Girling 

Poluentes orgânicos persistentes 

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

Proposta de regulamento 

Anexo I – parte A – quadro – coluna 4 – linha 1 – ponto 2 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a)  Sem prejuízo da alínea b), artigos 

e misturas que contenham concentrações 

ponderais de éter tetrabromodifenílico 

inferiores a 0,1 %, quando produzidos 

total ou parcialmente a partir de materiais 

reciclados ou materiais de resíduos 

preparados para reutilização; 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

A maior questão relacionada com os POP é atualmente a falta de regulação de emissões nos 

resíduos. Os limites excessivamente frouxos para os resíduos previstos no anexo IV e as 

derrogações à reciclagem de éteres difenílicos bromados (nomeadamente, penta-BDE e octa-

BDE) levam à contaminação de produtos de plástico reciclado, como brinquedos para 

crianças, utensílios de cozinha ou embalagens para alimentos. Para deter o fluxo destas 

substâncias tóxicas, será necessário: 1) eliminar as derrogações à reciclagem. 
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7.11.2018 A8-0336/39 

Alteração  39 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0336/2018 

Julie Girling 

Poluentes orgânicos persistentes 

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

Proposta de regulamento 

Anexo I – parte A – quadro – coluna 4 – linha 2 – ponto 2 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a)  Sem prejuízo da alínea b), artigos 

e misturas que contenham concentrações 

ponderais de éter pentabromodifenílico 

inferiores a 0,1 %, quando produzidos 

total ou parcialmente a partir de materiais 

reciclados ou materiais de resíduos 

preparados para reutilização; 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

A maior questão relacionada com os POP é atualmente a falta de regulação de emissões nos 

resíduos. Os limites excessivamente frouxos para os resíduos previstos no anexo IV e as 

derrogações à reciclagem de éteres difenílicos bromados (nomeadamente, penta-BDE e octa-

BDE) levam à contaminação de produtos de plástico reciclado, como brinquedos para 

crianças, utensílios de cozinha ou embalagens para alimentos. Para deter o fluxo destas 

substâncias tóxicas, será necessário: 1) eliminar as derrogações à reciclagem. 
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7.11.2018 A8-0336/40 

Alteração  40 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0336/2018 

Julie Girling 

Poluentes orgânicos persistentes 

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

Proposta de regulamento 

Anexo I – parte A – quadro – coluna 4 – linha 3 – ponto 2 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a)  Sem prejuízo da alínea b), artigos 

e misturas que contenham concentrações 

ponderais de éter hexabromodifenílico 

inferiores a 0,1 %, quando produzidos 

total ou parcialmente a partir de materiais 

reciclados ou materiais de resíduos 

preparados para reutilização; 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

A maior questão relacionada com os POP é atualmente a falta de regulação de emissões nos 

resíduos. Os limites excessivamente frouxos para os resíduos previstos no anexo IV e as 

derrogações à reciclagem de éteres difenílicos bromados (nomeadamente, penta-BDE e octa-

BDE) levam à contaminação de produtos de plástico reciclado, como brinquedos para 

crianças, utensílios de cozinha ou embalagens para alimentos. Para deter o fluxo destas 

substâncias tóxicas, será necessário: 1) eliminar as derrogações à reciclagem. 
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7.11.2018 A8-0336/41 

Alteração  41 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0336/2018 

Julie Girling 

Poluentes orgânicos persistentes 

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

Proposta de regulamento 

Anexo I – parte A – quadro – coluna 4 – linha 4 – ponto 2 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a)  Sem prejuízo da alínea b), artigos 

e misturas que contenham concentrações 

ponderais de éter heptabromodifenílico 

inferiores a 0,1 %, quando produzidos 

total ou parcialmente a partir de materiais 

reciclados ou materiais de resíduos 

preparados para reutilização; 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

A maior questão relacionada com os POP é atualmente a falta de comunicação de 

informações sobre as emissões nos resíduos. Os limites excessivamente frouxos para os 

resíduos previstos no anexo IV e as derrogações à reciclagem de éteres difenílicos bromados 

(nomeadamente, penta-BDE e octa-BDE) levam à contaminação de produtos de plástico 

reciclado, como brinquedos para crianças, utensílios de cozinha ou embalagens para 

alimentos. Para deter o fluxo destas substâncias tóxicas, será necessário: 1) eliminar as 

derrogações à reciclagem. 
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7.11.2018 A8-0336/42 

Alteração  42 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0336/2018 

Julie Girling 

Poluentes orgânicos persistentes 

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

Proposta de regulamento 

Anexo IV – quadro – linha 4 

 

Texto da Comissão 

Cloroalcanos 

C10-C13 

(parafinas 

cloradas de 

cadeia curta) 

(SCCP) 

85535-84-

8 

287-

476-5 
10 000 mg/kg 

Alteração 

Cloroalcanos 

C10-C13 

(parafinas 

cloradas de 

cadeia curta) 

(SCCP) 

85535-84-

8 

287-

476-5 
100 mg/kg 

 

Or. en 

Justificação 

A maior questão relacionada com os POP é atualmente a falta de comunicação de 

informações sobre as emissões nos resíduos. Os limites excessivamente frouxos para os 

resíduos previstos no anexo IV e as derrogações à reciclagem de éteres difenílicos bromados 

(nomeadamente, penta-BDE e octa-BDE) levam à contaminação de produtos de plástico 

reciclado, como brinquedos para crianças, utensílios de cozinha ou embalagens para 

alimentos. Para deter o fluxo destas substâncias tóxicas, será necessário: 2) fixar limites 

mais rigorosos de POP nos resíduos. 
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7.11.2018 A8-0336/43 

Alteração  43 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0336/2018 

Julie Girling 

Poluentes orgânicos persistentes 

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

Proposta de regulamento 

Anexo IV – quadro – coluna 4 – linha 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

Soma das concentrações de éter 

tetrabromodifenílico, éter 

pentabromodifenílico, éter 

hexabromodifenílico e éter 

heptabromodifenílico: 1000 mg/kg 

Soma das concentrações de éter 

tetrabromodifenílico, éter 

pentabromodifenílico, éter 

hexabromodifenílico e éter 

heptabromodifenílico: 50 mg/kg 

Or. en 

Justificação 

A maior questão relacionada com os POP é atualmente a falta de comunicação de 

informações sobre as emissões nos resíduos. Os limites excessivamente frouxos para os 

resíduos previstos no anexo IV e as derrogações à reciclagem de éteres difenílicos bromados 

(nomeadamente, penta-BDE e octa-BDE) levam à contaminação de produtos de plástico 

reciclado, como brinquedos para crianças, utensílios de cozinha ou embalagens para 

alimentos. Para deter o fluxo destas substâncias tóxicas, será necessário: 2) fixar limites 

mais rigorosos de POP nos resíduos. 

 

 


