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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

23.11.2015 B8-1228/1 

Muudatusettepanek  1 

Bas Eickhout 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Kateřina Konečná 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

Pavel Poc 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel 

Komisjoni rakendusotsuse XXX eelnõu, milles käsitletakse bis(2-etüülheksüül)ftalaadi 

(DEHP) kasutamiseks loa andmist kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 

(EÜ) nr 1907/2006 

Resolutsiooni ettepanek 

Volitus 4 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  – võttes arvesse direktiivi 2008/98/EÜ, 

eelkõige selle artiklit 4
1 a

, 

 

_____________________ 

1 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. 

aasta direktiiv 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja 

millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid (ELT 

L 312, 22.11.2008, lk 3). 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

23.11.2015 B8-1228/2 

Muudatusettepanek  2 

Bas Eickhout 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Kateřina Konečná 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

Pavel Poc 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel 

Komisjoni rakendusotsuse XXX eelnõu, milles käsitletakse bis(2-etüülheksüül)ftalaadi 

(DEHP) kasutamiseks loa andmist kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 

(EÜ) nr 1907/2006 

Resolutsiooni ettepanek 

Volitus 4 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  – võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu otsust nr 1386/2013/EL, eelkõige 

selle lisa punkti 43 alapunkti viii
1 a

,  

 

_____________________ 

1 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. novembri 2013. 

aasta otsus nr 1386/2013/EL, milles käsitletakse liidu 

üldist keskkonnaalast tegevusprogrammi aastani 2020 

„Hea elu maakera võimaluste piires” (ELT L 354, 

28.12.2013, lk 171). 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

23.11.2015 B8-1228/3 

Muudatusettepanek  3 

Bas Eickhout 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Kateřina Konečná 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

Pavel Poc 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel 

Komisjoni rakendusotsuse XXX eelnõu, milles käsitletakse bis(2-etüülheksüül)ftalaadi 

(DEHP) kasutamiseks loa andmist kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 

(EÜ) nr 1907/2006 

Resolutsiooni ettepanek 

Volitus 4 c (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  – võttes arvesse komisjoni 31. märtsi 

2015. aasta delegeeritud direktiivi (EL) 

2015/863
1 a

,  

_______________ 
1 a Komisjoni 31. märtsi 2015. aasta delegeeritud 

direktiiv (EL) 2015/863, millega muudetakse Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL II lisa 

seoses piiratud kasutusega ainete loeteluga (ELT L 137, 

4.6.2015, lk 10). 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

23.11.2015 B8-1228/4 

Muudatusettepanek  4 

Bas Eickhout 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Kateřina Konečná 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

Pavel Poc 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel 

Komisjoni rakendusotsuse XXX eelnõu, milles käsitletakse bis(2-etüülheksüül)ftalaadi 

(DEHP) kasutamiseks loa andmist kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 

(EÜ) nr 1907/2006 

Resolutsiooni ettepanek 

Volitus 4 d (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  – võttes arvesse oma 9. juuli 2015. aasta 

resolutsiooni ressursitõhususe ja 

ringmajandusele ülemineku kohta
1 a

, 

_______________ 
1 a Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0266. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

23.11.2015 B8-1228/5 

Muudatusettepanek  5 

Bas Eickhout 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Kateřina Konečná 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel 

Komisjoni rakendusotsuse XXX eelnõu, milles käsitletakse bis(2-etüülheksüül)ftalaadi 

(DEHP) kasutamiseks loa andmist kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 

(EÜ) nr 1907/2006 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus U a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  U a. arvestades, et sotsiaal-majandusliku 

analüüsi komitee märkis, et alternatiivse 

lähteainena on võimalik kasutada väikese 

DEHP sisaldusega tööstusjäätmeid, mis 

parandaks ka ringlussevõetud materjalide 

kvaliteeti, kuid tõenäoliselt ei suudaks 

ringlussevõtja kvaliteetsemate 

ringlussevõetud materjalide hinnatõusu 

allkasutajatele edasi suunata, sest need 

toodavad enamasti väärtusskaala 

alumisse ossa jäävaid tooteid; arvestades, 

et sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee 

märkis, et alternatiivi, mis seisneb selles, 

et plastitöötlejad kasutaksid 

ringlussevõetavate materjalide asemel 

lähteainena esmast PVCd ja teisi muid 

kui väga ohtlikke plastifikaatoreid, ei 

arutatud, sest taotlejad märkisid, et 

plastitöötlejad, kellel tekivad esmase PVC 

kasutamise tagajärjel lisakulud, ei pruugi 

konkurentsis püsida; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

23.11.2015 B8-1228/6 

Muudatusettepanek  6 

Bas Eickhout 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Kateřina Konečná 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel 

Komisjoni rakendusotsuse XXX eelnõu, milles käsitletakse bis(2-etüülheksüül)ftalaadi 

(DEHP) kasutamiseks loa andmist kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 

(EÜ) nr 1907/2006 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus U b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  U b. arvestades, et meeste viljatuse 

sagenemise võimalusega ei saa leppida 

lihtsalt selle nimel, et pehme PVC 

ringlussevõtjad ja allkasutajad saaksid 

väheväärtuslike toodete valmistamisel 

kulusid vähendada ja sel moel 

halvakvaliteediliste importtoodetega 

konkureerida; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

23.11.2015 B8-1228/7 

Muudatusettepanek  7 

Bas Eickhout 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Kateřina Konečná 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

Pavel Poc 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel 

Komisjoni rakendusotsuse XXX eelnõu, milles käsitletakse bis(2-etüülheksüül)ftalaadi 

(DEHP) kasutamiseks loa andmist kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 

(EÜ) nr 1907/2006 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus V a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  V a. arvestades, et üks sotsiaal-

majandusliku analüüsi komitee 

argumente loa andmiseks on, et poliitiline 

ja ühiskondlik arvamus toetab 

ringlussevõtu edendamist, sest see 

võimaldab loodusvarasid säästa; 

arvestades, et selle lihtsameelse väitega 

eiratakse direktiivi 2008/98/EÜ artiklis 4 

sätestatud jäätmehierarhiat, mille 

kohaselt vältimine on ringlussevõtust 

tähtsam; arvestades, et selle lihtsameelse 

väitega jäetakse arvesse võtmata ka 

seitsmenda keskkonnaalase 

tegevusprogrammi selged sätted, kus 

nõutakse mürgivabade materjalitsüklite 

väljakujundamist, et ringlussevõetud 

jäätmeid oleks võimalik kasutada liidu 

tähtsa ja usaldusväärse toormeallikana; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

23.11.2015 B8-1228/8 

Muudatusettepanek  8 

Bas Eickhout 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Kateřina Konečná 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

Pavel Poc 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel 

Komisjoni rakendusotsuse XXX eelnõu, milles käsitletakse bis(2-etüülheksüül)ftalaadi 

(DEHP) kasutamiseks loa andmist kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 

(EÜ) nr 1907/2006 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus V b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  V b. arvestades ühtlasi, et Euroopa 

Parlamendi 9. juuli 2015. aasta 

resolutsioonis ressursitõhususe ja 

ringmajandusele ülemineku kohta 

rõhutatakse, et ohtlike vanade ainete 

kasutamise jätkamist ei tohiks õigustada 

ringlussevõtuga; arvestades, et DEHP on 

ohtlik vana aine ning seda tunnistatakse 

ka asjaomases tööstussektoris
1 a

; 

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

Progress_Report_2015_English.pdf 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

23.11.2015 B8-1228/9 

Muudatusettepanek  9 

Bas Eickhout 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Kateřina Konečná 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel 

Komisjoni rakendusotsuse XXX eelnõu, milles käsitletakse bis(2-etüülheksüül)ftalaadi 

(DEHP) kasutamiseks loa andmist kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 

(EÜ) nr 1907/2006 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus V c (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  V c. arvestades, et DEHP kasutamist 

elektri- ja elektroonikaseadmetes on 

piiratud kooskõlas komisjoni delegeeritud 

direktiiviga (EL) 2015/863; arvestades, et 

selle põhjenduseks oli muu hulgas 

hinnang DEHPst ohutumate 

alternatiivide kättesaadavuse kohta, 

samuti positiivne sotsiaal-majanduslik 

hinnang
1 a

; 

______________ 
 1 a 

http://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/umweltth

emen/abfall/ROHS/finalresults/Annex6_RoHS_AnnexI

I_Dossier_DEHP.pdf  

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/10 

Muudatusettepanek  10 

Bas Eickhout 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Kateřina Konečná 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

Pavel Poc 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel 

Komisjoni rakendusotsuse XXX eelnõu, milles käsitletakse bis(2-etüülheksüül)ftalaadi 

(DEHP) kasutamiseks loa andmist kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 

(EÜ) nr 1907/2006 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus W a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

   W a. arvestades, et nii paljude 

puudustega taotluse alusel loa andmine 

oleks tulevikus REACHi määruse raames 

tehtavateks loa andmise otsusteks väga 

halb pretsedent; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

23.11.2015 B8-1228/11 

Muudatusettepanek  11 

Bas Eickhout 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Kateřina Konečná 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel 

Komisjoni rakendusotsuse XXX eelnõu, milles käsitletakse bis(2-etüülheksüül)ftalaadi 

(DEHP) kasutamiseks loa andmist kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 

(EÜ) nr 1907/2006 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  2 a. kutsub liikmesriike üles 

rakendusotsuse eelnõu vastu hääletama, 

kui komisjon seda tagasi ei võta; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

23.11.2015 B8-1228/12 

Muudatusettepanek  12 

Bas Eickhout 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Kateřina Konečná 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel 

Komisjoni rakendusotsuse XXX eelnõu, milles käsitletakse bis(2-etüülheksüül)ftalaadi 

(DEHP) kasutamiseks loa andmist kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 

(EÜ) nr 1907/2006 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  2 b. kutsub komisjoni üles DEHP 

kasutamist kõigis järelejäänud 

rakendustes kiiresti lõpetama, seda enam, 

et pehme PVC ja DEHP alternatiivid on 

laialdaselt saadaval;  

Or. en 

 

 


