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23.11.2015 B8-1228/1 

Ændringsforslag  1 

Bas Eickhout 

for Verts/ALE-Gruppen 

Kateřina Konečná 

for GUE/NGL-Gruppen 

Pavel Poc 

 

Forslag til beslutning B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse XXX om godkendelse af anvendelser 

af bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EF) nr. 1907/2006 

Forslag til beslutning 

Henvisning 4 a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  – der henviser til direktiv 2008/98/EF, 

særlig artikel 4
1a

, 

 

_____________________ 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF 

af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af 

visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3). 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/2 

Ændringsforslag  2 

Bas Eickhout 

for Verts/ALE-Gruppen 

Kateřina Konečná 

for GUE/NGL-Gruppen 

Pavel Poc 

 

Forslag til beslutning B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse XXX om godkendelse af anvendelser 

af bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EF) nr. 1907/2006 

Forslag til beslutning 

Henvisning 4 b (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  – der henviser til Europa-Parlamentets og 

Rådets afgørelse 1386/2013/EU, særlig 

punkt 43, nr. viii), i bilaget
1a

, 

 

_____________________ 

1a Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 

1386/2013/EU af 20. november 2013 om et generelt EU-

miljøhandlingsprogram frem til 2020 "Et godt liv i en 

ressourcebegrænset verden" (EUT L 354 af 28.12.2013, 

s. 171). 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/3 

Ændringsforslag  3 

Bas Eickhout 

for Verts/ALE-Gruppen 

Kateřina Konečná 

for GUE/NGL-Gruppen 

Pavel Poc 

 

Forslag til beslutning B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse XXX om godkendelse af anvendelser 

af bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EF) nr. 1907/2006 

Forslag til beslutning 

Henvisning 4 c (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  – der henviser til Kommissionens 

delegerede direktiv (EU) 2015/863 af 31. 

marts 2015
1a

, 

_______________ 
1a Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2015/863 af 

31. marts 2015 om ændring af bilag II til Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt 

angår listen over stoffer, der er underlagt 

begrænsninger (EUT L 137 af 4.6.2015, s. 10). 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/4 

Ændringsforslag  4 

Bas Eickhout 

for Verts/ALE-Gruppen 

Kateřina Konečná 

for GUE/NGL-Gruppen 

Pavel Poc 

 

Forslag til beslutning B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse XXX om godkendelse af anvendelser 

af bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EF) nr. 1907/2006 

Forslag til beslutning 

Henvisning 4 d (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  – der henviser til sin beslutning af 9. juli 

2015 om ressourceeffektivitet: overgang 

til en cirkulær økonomi
1a

, 

_______________ 
1a Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0266. 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/5 

Ændringsforslag  5 

Bas Eickhout 

for Verts/ALE-Gruppen 

Kateřina Konečná 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse XXX om godkendelse af anvendelser 

af bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EF) nr. 1907/2006 

Forslag til beslutning 

Betragtning U a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Ua. der henviser til, at SEAC bemærkede, 

at det var muligt at anvende 

postindustrielt affald med lavt indhold af 

DEHP som alternativt udgangsmateriale, 

hvilket også ville øge kvaliteten af de 

genanvendelige materialer, der blev 

produceret, men at det ville være 

usandsynligt, at 

genanvendelsesvirksomheden ville kunne 

vælte en prisstigning for genanvendelige 

materialer af bedre kvalitet over på 

downstreambrugeren, da de har tendens 

til at fremstille produkter, der ligger i den 

lavere ende af værdispektret; SEAC 

anførte, at alternativet for 

plastkonverteringsindustrien med at 

anvende rent PVC med andre blødgørere 

uden særligt problematiske stoffer som 

udgangsmateriale i stedet for 

genanvendelsesmaterialer ikke blev 

overvejet, da ansøgerne tilkendegav, at 

plastkonverteringsindustrien ikke ville 

forblive konkurrencedygtig med de ekstra 

omkostninger ved at anvende rent PVC; 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/6 

Ændringsforslag  6 

Bas Eickhout 

for Verts/ALE-Gruppen 

Kateřina Konečná 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse XXX om godkendelse af anvendelser 

af bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EF) nr. 1907/2006 

Forslag til beslutning 

Betragtning U b (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Ub. der henviser til, at det ikke er 

acceptabelt at tolerere de potentielt talrige 

tilfælde af infertilitet hos mænd blot for at 

gøre det muligt for virksomheder, der 

genanvender blødt PVC, og 

downstreambrugere heraf at spare 

omkostninger ved produktionen af 

produkter af lav værdi, så de kan 

konkurrere med importvarer af ringe 

kvalitet; 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/7 

Ændringsforslag  7 

Bas Eickhout 

for Verts/ALE-Gruppen 

Kateřina Konečná 

for GUE/NGL-Gruppen 

Pavel Poc 

 

Forslag til beslutning B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse XXX om godkendelse af anvendelser 

af bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EF) nr. 1907/2006 

Forslag til beslutning 

Betragtning V a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Va. der henviser til, at et af de 

argumenter, som SEAC fremfører for at 

give godkendelse, er, at der er et politisk 

og samfundsmæssigt incitament til at 

fremme genanvendelse som en bæredygtig 

måde at håndtere naturressourcer på; 

dette forsimplede argument tager ikke 

hensyn til affaldshierarkiet i artikel 4 i 

direktiv 2008/98/EF, hvorefter 

forebyggelse prioriteres højere end 

genanvendelse; dette forsimplede 

argument anerkender heller ikke de 

udtrykkelige bestemmelser i det syvende 

miljøhandlingsprogram, hvori der 

opfordres til udvikling af ikke-giftige 

materialekredsløb, således at genanvendt 

affald kan bruges som en omfattende og 

pålidelig kilde til råstoffer inden for EU; 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/8 

Ændringsforslag  8 

Bas Eickhout 

for Verts/ALE-Gruppen 

Kateřina Konečná 

for GUE/NGL-Gruppen 

Pavel Poc 

 

Forslag til beslutning B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse XXX om godkendelse af anvendelser 

af bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EF) nr. 1907/2006 

Forslag til beslutning 

Betragtning V b (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Vb. der henviser til, at Parlamentet også i 

sin beslutning af 9. juli 2015 om 

"ressourceeffektivitet: overgang til en 

cirkulær økonomi" understregede, at 

genanvendelse ikke bør retfærdiggøre 

fortsat anvendelse af farlige stoffer; 

DEHP er et sådant stof, hvilket også er 

blevet anerkendt af den pågældende 

industri 
1a

; 

____________________ 
1a http://www.vinylplus.eu/uploads/docs/VinylPlus_ 

Progress_Report_2015_English.pdf 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/9 

Ændringsforslag  9 

Bas Eickhout 

for Verts/ALE-Gruppen 

Kateřina Konečná 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse XXX om godkendelse af anvendelser 

af bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EF) nr. 1907/2006 

Forslag til beslutning 

Betragtning V c (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Vc. der henviser til, at brugen af DEHP er 

blevet begrænset i elektrisk og elektronisk 

udstyr i henhold til Kommissionens 

delegerede direktiv (EU) 2015/863 dette 

skete bl.a. på grundlag af en vurdering af 

adgangen til sikrere alternativer til DEHP 

og en positiv socioøkonomisk vurdering
1a

; 

______________ 
 

1ahttp://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/umwelt

themen/abfall/ROHS/finalresults/Annex6_RoHS_Anne

xII_Dossier_DEHP.pdf  

Or. en 



 

AM\1079538DA.doc  PE571.048v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

23.11.2015 B8-1228/10 

Ændringsforslag  10 

Bas Eickhout 

for Verts/ALE-Gruppen 

Kateřina Konečná 

for GUE/NGL-Gruppen 

Pavel Poc 

 

Forslag til beslutning B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse XXX om godkendelse af anvendelser 

af bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EF) nr. 1907/2006 

Forslag til beslutning 

Betragtning W a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

   Wa. der henviser til, at en godkendelse af 

en anvendelsesform, som er behæftet med 

så mange mangler, vil skabe en meget 

uheldig præcedens for fremtidige 

afgørelser om godkendelse i henhold til 

REACH; 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/11 

Ændringsforslag  11 

Bas Eickhout 

for Verts/ALE-Gruppen 

Kateřina Konečná 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse XXX om godkendelse af anvendelser 

af bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EF) nr. 1907/2006 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  2a. opfordrer medlemsstaterne til at 

stemme imod udkastet til 

gennemførelsesafgørelse, hvis 

Kommissionen ikke trækker det tilbage; 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/12 

Ændringsforslag  12 

Bas Eickhout 

for Verts/ALE-Gruppen 

Kateřina Konečná 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse XXX om godkendelse af anvendelser 

af bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EF) nr. 1907/2006 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  2b. opfordrer Kommissionen til hurtigst 

muligt at standse brugen af DEHP i alle 

resterende anvendelsesformer, især fordi 

sikrere alternativer til blødt PVC og til 

DEHP er bredt tilgængelige;  

Or. en 

 

 


