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7.11.2018 A8-0336/38 

Pozmeňujúci návrh  38 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0336/2018 

Julie Girling 

Perzistentné organické látky 

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

Návrh nariadenia 

Príloha I – časť A – tabuľka – stĺpec 4 – riadok 1 – bod 2 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a)  bez toho aby boli dotknuté 

ustanovenia písm. b), výrobky a zmesi s 

koncentráciou menej ako 0,1 

hmotnostného % tetrabrómdifenyléteru, 

pokiaľ sa čiastočne vyrábajú alebo úplne 

získavajú z recyklovaných materiálov 

alebo z materiálov z odpadu pripraveného 

na opakované využitie; 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Najväčším problémom v súvislosti s perzistentnými organickými látkami sa v súčasnosti javí 

spôsob ich nedostatočnej regulácie v oblasti nakladania s odpadom. Príliš benevolentne 

nastavené limity pre odpad v prílohe IV a výnimky pre recykláciu brómovaných difenyléterov 

(konkrétne penta-BDE a octa-BDE) vedú ku kontaminácii výrobkov z recyklovaného plastu, 

napríklad hračiek pre deti, kuchynského riadu alebo obalov na potraviny. Aby sa podarilo 

tieto toky toxických látok zastaviť, je potrebné: 1. zrušiť recyklačné výnimky. 
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7.11.2018 A8-0336/39 

Pozmeňujúci návrh  39 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0336/2018 

Julie Girling 

Perzistentné organické látky 

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

Návrh nariadenia 

Príloha I – časť A – tabuľka – stĺpec 4 – riadok 2 – bod 2 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a)  bez toho aby boli dotknuté 

ustanovenia písm. b), výrobky a zmesi s 

koncentráciou menej ako 0,1 

hmotnostného % pentabrómdifenyléteru, 

pokiaľ sa čiastočne vyrábajú alebo úplne 

získavajú z recyklovaných materiálov 

alebo z materiálov z odpadu pripraveného 

na opakované využitie; 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Najväčším problémom v súvislosti s perzistentnými organickými látkami sa v súčasnosti javí 

spôsob ich nedostatočnej regulácie v oblasti nakladania s odpadom. Príliš benevolentne 

nastavené limity pre odpad v prílohe IV a výnimky pre recykláciu brómovaných difenyléterov 

(konkrétne penta-BDE a octa-BDE) vedú ku kontaminácii výrobkov z recyklovaného plastu, 

napríklad hračiek pre deti, kuchynského riadu alebo obalov na potraviny. Aby sa podarilo 

tieto toky toxických látok zastaviť, je potrebné: 1. zrušiť recyklačné výnimky. 
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7.11.2018 A8-0336/40 

Pozmeňujúci návrh  40 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0336/2018 

Julie Girling 

Perzistentné organické látky 

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

Návrh nariadenia 

Príloha I – časť A – tabuľka – stĺpec 4 – riadok 3 – bod 2 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a)  bez toho aby boli dotknuté 

ustanovenia písm. b), výrobky a zmesi s 

koncentráciou menej ako 0,1 

hmotnostného % hexabrómdifenyléteru, 

pokiaľ sa čiastočne vyrábajú alebo úplne 

získavajú z recyklovaných materiálov 

alebo z materiálov z odpadu pripraveného 

na opakované využitie; 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Najväčším problémom v súvislosti s perzistentnými organickými látkami sa v súčasnosti javí 

spôsob ich nedostatočnej regulácie v oblasti nakladania s odpadom. Príliš benevolentne 

nastavené limity pre odpad v prílohe IV a výnimky pre recykláciu brómovaných difenyléterov 

(konkrétne penta-BDE a octa-BDE) vedú ku kontaminácii výrobkov z recyklovaného plastu, 

napríklad hračiek pre deti, kuchynského riadu alebo obalov na potraviny. Aby sa podarilo 

tieto toky toxických látok zastaviť, je potrebné: 1. zrušiť recyklačné výnimky. 
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7.11.2018 A8-0336/41 

Pozmeňujúci návrh  41 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0336/2018 

Julie Girling 

Perzistentné organické látky 

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

Návrh nariadenia 

Príloha I – časť A – tabuľka – stĺpec 4 – riadok 4 – bod 2 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a)  bez toho aby boli dotknuté 

ustanovenia písm. b), výrobky a zmesi s 

koncentráciou menej ako 0,1 

hmotnostného % heptabrómdifenyléteru, 

pokiaľ sa čiastočne vyrábajú alebo úplne 

získavajú z recyklovaných materiálov 

alebo z materiálov z odpadu pripraveného 

na opakované využitie; 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Najväčším problémom v súvislosti s perzistentnými organickými látkami sa v súčasnosti javí 

spôsob ich nedostatočnej regulácie v oblasti nakladania s odpadom. Príliš benevolentne 

nastavené limity pre odpad v prílohe IV a výnimky pre recykláciu brómovaných difenyléterov 

(konkrétne penta-BDE a octa-BDE) vedú ku kontaminácii výrobkov z recyklovaného plastu, 

napríklad hračiek pre deti, kuchynského riadu alebo obalov na potraviny. Aby sa podarilo 

tieto toky toxických látok zastaviť, je potrebné: 1. zrušiť recyklačné výnimky. 
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7.11.2018 A8-0336/42 

Pozmeňujúci návrh  42 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0336/2018 

Julie Girling 

Perzistentné organické látky 

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

Návrh nariadenia 

Príloha IV – tabuľka – riadok 4 

 

Text predložený Komisiou 

Alkány C10-C13, 

chlóralkány 

(chlórované 

parafíny s 

krátkym 

reťazcom) 

(SCCP) 

85535-84-

8 

287-

476-5 
10 000 mg/kg 

Pozmeňujúci návrh 

Alkány C10-C13, 

chlóralkány 

(chlórované 

parafíny s 

krátkym 

reťazcom) 

(SCCP) 

85535-84-

8 

287-

476-5 
100 mg/kg 

 

Or. en 

Odôvodnenie 

Najväčším problémom v súvislosti s perzistentnými organickými látkami sa v súčasnosti javí 

spôsob ich nedostatočnej regulácie v oblasti nakladania s odpadom. Príliš benevolentne 

nastavené limity pre odpad v prílohe IV a výnimky pre recykláciu brómovaných difenyléterov 

(konkrétne penta-BDE a octa-BDE) vedú ku kontaminácii výrobkov z recyklovaného plastu, 

napríklad hračiek pre deti, kuchynského riadu alebo obalov na potraviny. Aby sa podarilo 

tieto toky toxických látok zastaviť, je potrebné: 2. nastaviť prísnejšie limity pre perzistentné 

organické látky v odpade. 
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7.11.2018 A8-0336/43 

Pozmeňujúci návrh  43 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0336/2018 

Julie Girling 

Perzistentné organické látky 

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

Návrh nariadenia 

Príloha IV – tabuľka – stĺpec 4 – riadok 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

súčet koncentrácií tetrabrómdifenyléteru, 

pentabrómdifenyléteru, 

hexabrómdifenyléteru 

a heptabrómdifenyléteru: 1 000 mg/kg 

súčet koncentrácií tetrabrómdifenyléteru, 

pentabrómdifenyléteru, 

hexabrómdifenyléteru 

a heptabrómdifenyléteru: 50 mg/kg 

Or. en 

Odôvodnenie 

Najväčším problémom v súvislosti s perzistentnými organickými látkami sa v súčasnosti javí 

spôsob ich nedostatočnej regulácie v oblasti nakladania s odpadom. Príliš benevolentne 

nastavené limity pre odpad v prílohe IV a výnimky pre recykláciu brómovaných difenyléterov 

(konkrétne penta-BDE a octa-BDE) vedú ku kontaminácii výrobkov z recyklovaného plastu, 

napríklad hračiek pre deti, kuchynského riadu alebo obalov na potraviny. Aby sa podarilo 

tieto toky toxických látok zastaviť, je potrebné: 2. nastaviť prísnejšie limity pre perzistentné 

organické látky v odpade. 

 

 


