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23.11.2015 B8-1228/1 

Pakeitimas 1 

Bas Eickhout 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Kateřina Konečná 

GUE/NGL frakcijos vardu 

Pavel Poc 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

Komisijos įgyvendinimo sprendimas XXX, kuriuo suteikiamas leidimas naudoti bis(2-

etilheksil) ftalatą (DEHP) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 

Nr. 1907/2006, projektas 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

4 a nurodomoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 – atsižvelgdamas į Direktyvą 2008/98/EB, 

ypač į jos 4 straipsnį
1a

, 

_____________________ 

1a 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir 

panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 

2008 11 22, p. 3). 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/2 

Pakeitimas 2 

Bas Eickhout 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Kateřina Konečná 

GUE/NGL frakcijos vardu 

Pavel Poc 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

Komisijos įgyvendinimo sprendimas XXX, kuriuo suteikiamas leidimas naudoti bis(2-

etilheksil) ftalatą (DEHP) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 

Nr. 1907/2006, projektas 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

4 b nurodomoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 – atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir 

Tarybos sprendimą Nr. 1386/2013/ES, 

ypač į jo priedo 43 punkto viii papunktį
1a

, 
_____________________ 

1a 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos sprendimas Nr. 1386/2013/ES dėl bendrosios 

Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programos iki 2020 m. 

„Gyventi gerai pagal mūsų planetos išgales“ (OL L 354, 

2013 12 28, p. 171). 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/3 

Pakeitimas 3 

Bas Eickhout 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Kateřina Konečná 

GUE/NGL frakcijos vardu 

Pavel Poc 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

Komisijos įgyvendinimo sprendimas XXX, kuriuo suteikiamas leidimas naudoti bis(2-

etilheksil) ftalatą (DEHP) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 

Nr. 1907/2006, projektas 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

4 c nurodomoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 – atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 31 d. 

Komisijos deleguotąją direktyvą (ES) 

2015/863
1a

, 

_______________ 
1a 2015 m. kovo 31 d. Komisijos deleguotoji direktyva 

(ES) 2015/863, kuria iš dalies keičiamos Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES II priedo 

nuostatos dėl ribojamų medžiagų sąrašo (OL L 137, 

2015 6 4, p. 10). 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/4 

Pakeitimas 4 

Bas Eickhout 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Kateřina Konečná 

GUE/NGL frakcijos vardu 

Pavel Poc 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

Komisijos įgyvendinimo sprendimas XXX, kuriuo suteikiamas leidimas naudoti bis(2-

etilheksil) ftalatą (DEHP) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 

Nr. 1907/2006, projektas 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

4 d nurodomoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 – atsižvelgdamas į savo 2015 m. liepos 9 d. 

rezoliuciją „Efektyvus išteklių 

naudojimas. Žiedinės ekonomikos 

kūrimas“
1a

, 

_______________ 
1a Priimti tekstai, P8_TA(2015)0266. 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/5 

Pakeitimas 5 

Bas Eickhout 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Kateřina Konečná 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

Komisijos įgyvendinimo sprendimas XXX, kuriuo suteikiamas leidimas naudoti bis(2-

etilheksil) ftalatą (DEHP) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 

Nr. 1907/2006, projektas 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

U a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 Ua. kadangi SEAC pažymėjo, kad galima 

naudoti pramonines atliekas, kurių 

sudėtyje yra nedidelis DEHP kiekis, kaip 

alternatyvias žaliavas, nes tai taip pat 

pagerintų gaunamų perdirbtų atliekų 

kokybę, tačiau mažai tikėtina, kad 

perdirbėjas galėtų padidėjusią kainą už 

geresnės kokybės perdirbtas atliekas 

perkelti tolesniems naudotojams, kadangi 

jų gaminami produktai paprastai yra 

žemesnės kokybės; kadangi SEAC teigė, 

kad nebuvo svarstoma galimybė plastiko 

perdirbėjams naudoti gryną PVC kartu su 

kitais didelio susirūpinimo nekeliančiais 

(ne SVHC ) plastifikatoriais kaip 

alternatyvią žaliavą vietoje perdirbtos 

medžiagos, nes pareiškėjai nurodė, kad 

plastiko perdirbėjai, patyrę papildomų 

išlaidų dėl gryno PVC naudojimo, gali 

tapti nekonkurencingi; 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/6 

Pakeitimas 6 

Bas Eickhout 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Kateřina Konečná 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

Komisijos įgyvendinimo sprendimas XXX, kuriuo suteikiamas leidimas naudoti bis(2-

etilheksil) ftalatą (DEHP) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 

Nr. 1907/2006, projektas 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

U b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 Ub. kadangi nepriimtina toleruoti to, kad 

paprasčiausiai leidžiant minkštojo PVC 

perdirbėjams ir tolesniems naudotojams 

sutaupyti sąnaudų gaminant mažos vertės 

gaminius, kad jie galėtų konkuruoti su 

žemos kokybės importu, gali būti daug 

vyrų nevaisingumo atvejų; 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/7 

Pakeitimas 7 

Bas Eickhout 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Kateřina Konečná 

GUE/NGL frakcijos vardu 

Pavel Poc 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

Komisijos įgyvendinimo sprendimas XXX, kuriuo suteikiamas leidimas naudoti bis(2-

etilheksil) ftalatą (DEHP) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 

Nr. 1907/2006, projektas 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

V a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 Va. kadangi vienas iš argumentų, kurį 

pateikė SEAC, pagrįsdamas, kodėl reikia 

suteikti leidimą, yra tai, kad perdirbimo, 

kaip tvaraus būdo valdyti gamtos išteklius, 

skatinimas yra politinė ir socialinė 

paskata; kadangi šiuo pernelyg 

supaprastintu teiginiu nepaisoma 

Direktyvos 2008/98/EB 4 straipsnyje 

išdėstytos atliekų tvarkymo hierarchijos, 

pagal kurią pirmenybė teikiama 

prevencijai, o ne perdirbimui; kadangi 

šiuo pernelyg supaprastintu teiginiu taip 

pat nepripažįstamos 7-osios 

aplinkosaugos veiksmų programos 

konkrečios nuostatos, kuriomis raginama 

vystyti netoksiškų medžiagų ciklus, kad 

perdribtos atliekos galėtų būti 

naudojamos kaip pagrindinis patikimas 

Sąjungos žaliavų šaltinis; 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/8 

Pakeitimas 8 

Bas Eickhout 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Kateřina Konečná 

GUE/NGL frakcijos vardu 

Pavel Poc 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

Komisijos įgyvendinimo sprendimas XXX, kuriuo suteikiamas leidimas naudoti bis(2-

etilheksil) ftalatą (DEHP) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 

Nr. 1907/2006, projektas 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

V b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 Vb. be to, kadangi Parlamentas savo 

2015 m. liepos 9 d. rezoliucijoje 

„Efektyvus išteklių naudojimas. Žiedinės 

ekonomikos kūrimas“ pabrėžė, kad 

perdirbimas neturėtų pateisinti nuolatinio 

pavojingų likučių turinčių medžiagų 

naudojimo; kadangi DEHP yra likučių 

turinti medžiaga ir ji tokia pripažįstama 

atitinkamoje pramonėje
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 

Pakeitimas 9 

Bas Eickhout 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Kateřina Konečná 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

Komisijos įgyvendinimo sprendimas XXX, kuriuo suteikiamas leidimas naudoti bis(2-

etilheksil) ftalatą (DEHP) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 

Nr. 1907/2006, projektas 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

V c konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 Vc. kadangi pagal Komisijos deleguotąją 

direktyvą (ES) 2015/863 DEHP 

naudojimas elektros ir elektroninėje 

įrangoje yra apribotas; kadangi tai buvo 

pagrįsta, be kita ko, įvertinus saugesnių 

DEHP alternatyvų naudojimą, taip pat 

teigiamais socialinio ir ekonominio 

vertinimo rezultatais
1a

; 

______________ 
1a 

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 

Pakeitimas 10 

Bas Eickhout 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Kateřina Konečná 

GUE/NGL frakcijos vardu 

Pavel Poc 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

Komisijos įgyvendinimo sprendimas XXX, kuriuo suteikiamas leidimas naudoti bis(2-

etilheksil) ftalatą (DEHP) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 

Nr. 1907/2006, projektas 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

W a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 Wa. kadangi suteikus leidimą pagal 

paraišką, kurioje yra tiek daug trūkumų, 

atsirastų labai netinkamas precedentas 

būsimiems sprendimams dėl leidimo 

suteikimo pagal REACH reglamentą; 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/11 

Pakeitimas 11 

Bas Eickhout 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Kateřina Konečná 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

Komisijos įgyvendinimo sprendimas XXX, kuriuo suteikiamas leidimas naudoti bis(2-

etilheksil) ftalatą (DEHP) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 

Nr. 1907/2006, projektas 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

2 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 2a. ragina valstybes nares, jei Komisija 

neatsiims įgyvendinimo sprendimo 

projekto, balsuoti prieš jį; 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/12 

Pakeitimas 12 

Bas Eickhout 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Kateřina Konečná 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

Komisijos įgyvendinimo sprendimas XXX, kuriuo suteikiamas leidimas naudoti bis(2-

etilheksil) ftalatą (DEHP) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 

Nr. 1907/2006, projektas 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

2 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 2b. ragina Komisiją iš visų likusių 

paraiškų skubiai išbraukti DEHP 

naudojimą, juolab kad yra daugybė 

saugesnių minkštojo PVC ir DEHP 

alternatyvų; 

Or. en 

 

 


