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7.11.2018 A8-0336/38 

Predlog spremembe  38 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0336/2018 

Julie Girling 

Obstojna organska onesnaževala 

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

Predlog uredbe 

Priloga I – del A – razpredelnica – stolpec 4 – vrstica 1 – točka 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a)  brez poseganja v pododstavek (b), 

izdelkov in zmesi , ki vsebujejo 

koncentracije tetrabromodifenil etra, nižje 

od 0,1 masnega %, kadar se delno ali v 

celoti proizvedejo iz recikliranih 

materialov ali materialov iz odpadkov, 

pripravljenih za ponovno uporabo; 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Največja težava z obstojnimi organskimi onesnaževali je, da še niso regulirani izpusti v 

odpadke. Zaradi preohlapnih mejnih vrednosti za odpadke v Prilogi IV in odstopanj pri 

recikliranju bromiranih difeniletrov (zlasti penta-BDE in okta-BDE) prihaja do 

kontaminacije recikliranih plastičnih izdelkov, kot so otroške igrače, kuhinjski pripomočki ali 

embalaža za živila. Da bi zaustavili tok teh strupenih snovi, bo treba odpraviti odstopanja za 

recikliranje. 
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7.11.2018 A8-0336/39 

Predlog spremembe  39 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0336/2018 

Julie Girling 

Obstojna organska onesnaževala 

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

Predlog uredbe 

Priloga I – del A – razpredelnica – stolpec 4 – vrstica 2 – točka 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a)  brez poseganja v pododstavek (b), 

izdelkov in zmesi , ki vsebujejo 

koncentracije pentabromodifenil etra, 

nižje od 0,1 masnega %, kadar se delno 

ali v celoti proizvedejo iz recikliranih 

materialov ali materialov iz odpadkov, 

pripravljenih za ponovno uporabo; 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Največja težava z obstojnimi organskimi onesnaževali je, da še niso regulirani izpusti v 

odpadke. Zaradi preohlapnih mejnih vrednosti za odpadke v Prilogi IV in odstopanj pri 

recikliranju bromiranih difeniletrov (zlasti penta-BDE in okta-BDE) prihaja do 

kontaminacije recikliranih plastičnih izdelkov, kot so otroške igrače, kuhinjski pripomočki ali 

embalaža za živila. Da bi zaustavili tok teh strupenih snovi, bo treba odpraviti odstopanja za 

recikliranje. 
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7.11.2018 A8-0336/40 

Predlog spremembe  40 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0336/2018 

Julie Girling 

Obstojna organska onesnaževala 

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

Predlog uredbe 

Priloga I – del A – razpredelnica – stolpec 4 – vrstica 3 – točka 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a)  brez poseganja v pododstavek (b), 

izdelkov in zmesi , ki vsebujejo 

koncentracije heksabromodifenil etra, 

nižje od 0,1 masnega %, kadar se delno 

ali v celoti proizvedejo iz recikliranih 

materialov ali materialov iz odpadkov, 

pripravljenih za ponovno uporabo; 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Največja težava z obstojnimi organskimi onesnaževali je, da še niso regulirani izpusti v 

odpadke. Zaradi preohlapnih mejnih vrednosti za odpadke v Prilogi IV in odstopanj pri 

recikliranju bromiranih difeniletrov (zlasti penta-BDE in okta-BDE) prihaja do 

kontaminacije recikliranih plastičnih izdelkov, kot so otroške igrače, kuhinjski pripomočki ali 

embalaža za živila. Da bi zaustavili tok teh strupenih snovi, bo treba odpraviti odstopanja za 

recikliranje. 
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7.11.2018 A8-0336/41 

Predlog spremembe  41 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0336/2018 

Julie Girling 

Obstojna organska onesnaževala 

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

Predlog uredbe 

Priloga I – del A – razpredelnica – stolpec 4 – vrstica 4 – točka 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a)  brez poseganja v pododstavek (b), 

izdelkov in zmesi , ki vsebujejo 

koncentracije heptabromodifenil etra, 

nižje od 0,1 masnega %, kadar se delno 

ali v celoti proizvedejo iz recikliranih 

materialov ali materialov iz odpadkov, 

pripravljenih za ponovno uporabo; 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Največja težava z obstojnimi organskimi onesnaževali je, da se o izpustih v odpadke še ne 

poroča. Zaradi preohlapnih mejnih vrednosti za odpadke v Prilogi IV in odstopanj pri 

recikliranju bromiranih difeniletrov (zlasti penta-BDE in okta-BDE) prihaja do 

kontaminacije recikliranih plastičnih izdelkov, kot so otroške igrače, kuhinjski pripomočki ali 

embalaža za živila. Da bi zaustavili tok teh strupenih snovi, bo treba odpraviti odstopanja za 

recikliranje. 
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7.11.2018 A8-0336/42 

Predlog spremembe  42 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0336/2018 

Julie Girling 

Obstojna organska onesnaževala 

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

Predlog uredbe 

Priloga IV – preglednica – vrstica 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija 

Klorirani alkani 

C10–C13 

(klorirani parafini 

s kratkimi 

verigami – 

SCCP) 

85535-84-

8 

287-

476-5 
10 000 mg/kg 

Predlog spremembe 

Klorirani alkani 

C10–C13 

(klorirani parafini 

s kratkimi 

verigami – 

SCCP) 

85535-84-

8 

287-

476-5 
100 mg/kg 

 

Or. en 

Obrazložitev 

Največja težava z obstojnimi organskimi onesnaževali je, da se o izpustih v odpadke še ne 

poroča. Zaradi preohlapnih mejnih vrednosti za odpadke v Prilogi IV in odstopanj pri 

recikliranju bromiranih difeniletrov (zlasti penta-BDE in okta-BDE) prihaja do 

kontaminacije recikliranih plastičnih izdelkov, kot so otroške igrače, kuhinjski pripomočki ali 

embalaža za živila. Da bi zaustavili tok teh strupenih snovi, bo treba določiti strožje mejne 

vrednosti za obstojna organska onesnaževala v odpadkih. 
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7.11.2018 A8-0336/43 

Predlog spremembe  43 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0336/2018 

Julie Girling 

Obstojna organska onesnaževala 

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

Predlog uredbe 

Priloga IV – preglednica – stolpec 4 – vrstica 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Vsota koncentracij tetrabromodifenil etra, 

pentabromodifenil etra, heksabromodifenil 

etra in heptabromodifenil etra: 1000 mg/kg 

Vsota koncentracij tetrabromodifenil etra, 

pentabromodifenil etra, heksabromodifenil 

etra in heptabromodifenil etra: 50 mg/kg 

Or. en 

Obrazložitev 

Največja težava z obstojnimi organskimi onesnaževali je, da se o izpustih v odpadke še ne 

poroča. Zaradi preohlapnih mejnih vrednosti za odpadke v Prilogi IV in odstopanj pri 

recikliranju bromiranih difeniletrov (zlasti penta-BDE in okta-BDE) prihaja do 

kontaminacije recikliranih plastičnih izdelkov, kot so otroške igrače, kuhinjski pripomočki ali 

embalaža za živila. Da bi zaustavili tok teh strupenih snovi, bo treba določiti strožje mejne 

vrednosti za obstojna organska onesnaževala v odpadkih. 

 

 


