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23.11.2015 B8-1228/1 

Emenda  1 

Bas Eickhout 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel 

Abbozz ta' Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni XXX tal-Kummissjoni li tagħti awtorizzazzjoni 

għall-użi tal-bis(2-etileżil)ftalat (DEHP) skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Kunsiderazzjoni 4a (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  – wara li kkunsidra d-

Direttiva 2008/98/KE, b'mod partikolari l-

Artikolu 4 tagħha
1a

, 

 

_____________________ 

1a Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tad-19 ta' Novembru 2008 dwar l-iskart u li 

tħassar ċerti Direttivi (ĠU L 312, 22.11.2008, p. 3). 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/2 

Emenda  2 

Bas Eickhout 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel 

Abbozz ta' Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni XXX tal-Kummissjoni li tagħti awtorizzazzjoni 

għall-użi tal-bis(2-etileżil)ftalat (DEHP) skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Kunsiderazzjoni 4b (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  – wara li kkunsidra d-Deċiżjoni 

Nru 1386/2013/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill, b'mod partikolari 

l-paragrafu 43(viii) tal-Anness tagħha
1a

, 

 

_____________________ 

1a Deċiżjoni Nru 1386/2013/UE tal-Parlament Ewropew 

u tal-Kunsill tal-20 ta' Novembru 2013 dwar Programm 

Ġenerali ta' Azzjoni Ambjentali tal-Unjoni sal-2020 

"Ngħixu tajjeb, fil-limiti tal-pjaneta tagħna" (ĠU 

L 354, 28.12.2013, p. 171). 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/3 

Emenda  3 

Bas Eickhout 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel 

Abbozz ta' Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni XXX tal-Kummissjoni li tagħti awtorizzazzjoni 

għall-użi tal-bis(2-etileżil)ftalat (DEHP) skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Kunsiderazzjoni 4c (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

 

Emenda 

  – wara li kkunsidra d-Direttiva ta' Delega 

tal-Kummissjoni (UE) 2015/863 tal-

31 ta' Marzu 2015
1a

, 

_______________ 
1a Direttiva ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/863 

tal-31 ta' Marzu 2015 li temenda l-Anness II tad-

Direttiva 2011/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill fir-rigward tal-lista ta' sustanzi restritti (ĠU 

L 137, 4.6.2015, p. 10). 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/4 

Emenda  4 

Bas Eickhout 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel 

Abbozz ta' Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni XXX tal-Kummissjoni li tagħti awtorizzazzjoni 

għall-użi tal-bis(2-etileżil)ftalat (DEHP) skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Kunsiderazzjoni 4d (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 

  – wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu 

tad-9 ta' Lulju 2015 dwar l-effiċjenza fl-

użu tar-riżorsi: lejn ekonomija ċirkolari
1a

, 
_______________ 
1a Testi adottati, P8_TA(2015)0266. 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/5 

Emenda  5 

Bas Eickhout 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel 

Abbozz ta' Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni XXX tal-Kummissjoni li tagħti awtorizzazzjoni 

għall-użi tal-bis(2-etileżil)ftalat (DEHP) skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Ua (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  Ua. billi s-SEAC innota li kien possibbli li 

l-iskart postindustrijali b'kontenut baxx 

ta' DEHP jintuża bħala materja prima 

alternattiva, li jżid ukoll il-kwalità tar-

riċiklati prodotti, iżda li jkun improbabbli 

li r-riċiklatur ikun jista' jgħaddi żieda fil-

prezz għal riċiklati ta' kwalità aħjar lill-

utent downstream, peress li normalment 

jipproduċu oġġetti li jinsabu fil-parti l-

baxxa tal-ispettru tal-valur; billi s-SEAC 

iddikjara li l-alternattiva għall-

konvertituri tal-plastik li jużaw PVC 

verġni ma' plastiċizzanti mhux SVHC 

oħra bħala materja prima pjuttost milli 

materjal riċiklat ma ġietx ikkunsidrata, 

peress li l-applikanti indikaw li l-

konvertituri tal-plastik jistgħu ma 

jibqgħux kompetittivi wara li jiġġarrab il-

kost addizzjonali tal-użu ta' PVC verġni; 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/6 

Emenda  6 

Bas Eickhout 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel 

Abbozz ta' Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni XXX tal-Kummissjoni li tagħti awtorizzazzjoni 

għall-użi tal-bis(2-etileżil)ftalat (DEHP) skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Ub (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  Ub. billi mhuwiex aċċettabbli li jiġu 

ttollerati każijiet potenzjalment numerużi 

ta' infertilità maskili sempliċement biex 

riċiklaturi tal-PC artab u utenti 

downstream ikunu jistgħu jiffrankaw l-

ispejjeż fil-produzzjoni ta' oġġetti ta' valur 

baxx sabiex jikkompetu ma' 

importazzjonijiet ta' kwalità baxxa; 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/7 

Emenda  7 

Bas Eickhout 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel 

Abbozz ta' Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni XXX tal-Kummissjoni li tagħti awtorizzazzjoni 

għall-użi tal-bis(2-etileżil)ftalat (DEHP) skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Va (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  Va. billi wieħed mill-argumenti mogħtija 

mis-SEAC favur l-għoti ta' 

awtorizzazzjoni huwa li "hemm inċentiv 

politiku u soċjetali biex ir-riċiklaġġ jiġi 

promoss bħala mod sostenibbli biex jiġu 

ġestiti r-riżorsi naturali"; billi dan l-

argument sempliċistiku jinjora l-ġerarkija 

tal-ġestjoni tal-iskart stabbilita fl-

Artikolu 4 tad-Direttiva 2008/98/KE, 

skont liema l-prevenzjoni tieħu prijorità 

fuq ir-riċiklaġġ; billi dan l-argument 

sempliċistiku jonqos ukoll milli 

jirrikonoxxi dispożizzjonijiet espliċiti fis-

Seba' Programm ta' Azzjoni Ambjentali li 

jitolbu l-iżvilupp ta' ċikli ta' materjal 

mhux tossiku sabiex l-iskart riċiklat jista' 

jintuża bħala sors ewlieni u affidabbli ta' 

materja prima għall-Unjoni; 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/8 

Emenda  8 

Bas Eickhout 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel 

Abbozz ta' Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni XXX tal-Kummissjoni li tagħti awtorizzazzjoni 

għall-użi tal-bis(2-etileżil)ftalat (DEHP) skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Vb (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  Vb. billi, barra minn hekk, il-Parlament 

enfasizza fir-riżoluzzjoni tiegħu tad-

9 ta' Lulju 2015 dwar "l-effiċjenza fl-użu 

tar-riżorsi: lejn ekonomija ċirkolari" li r-

riċiklaġġ m'għandux jiġġustifika l-

issoktar tal-użu ta' sustanzi perikolużi 

użati fil-passat; billi d-DEHP huwa 

sustanza użata fil-passat, u ġie rikonoxxut 

ukoll bħala tali mill-industrija 

kkonċernata
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 

Emenda  9 

Bas Eickhout 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel 

Abbozz ta' Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni XXX tal-Kummissjoni li tagħti awtorizzazzjoni 

għall-użi tal-bis(2-etileżil)ftalat (DEHP) skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Vc (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  Vc. billi l-użu tad-DEHP ġie ristrett fit-

tagħmir elettriku u elettroniku skont id-

Direttiva ta' Delega tal-Kummissjoni 

(UE) 2015/863; billi dan kien appoġġat, 

inter alia, b'valutazzjoni tad-disponibbiltà 

ta' alternattivi aktar sikuri għad-DEHP, 

kif ukoll b'valutazzjoni soċjoekonomika 

pożittiva
1a

; 

______________ 
 

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

themen/abfall/ROHS/finalresults/Annex6_RoHS_Anne

xII_Dossier_DEHP.pdf  

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/10 

Emenda  10 

Bas Eickhout 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel 

Abbozz ta' Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni XXX tal-Kummissjoni li tagħti awtorizzazzjoni 

għall-użi tal-bis(2-etileżil)ftalat (DEHP) skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Wa (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

   Wa. billi l-għoti ta' awtorizzazzjoni għal 

applikazzjoni li tkun miżgħuda b'tant 

nuqqasijiet jistabbilixxi preċedent ħażin 

ħafna għal deċiżjonijiet futuri ta' 

awtorizzazzjoni skont ir-REACH; 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/11 

Emenda  11 

Bas Eickhout 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel 

Abbozz ta' Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni XXX tal-Kummissjoni li tagħti awtorizzazzjoni 

għall-użi tal-bis(2-etileżil)ftalat (DEHP) skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 2a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  2a. Jistieden lill-Istati Membri jivvutaw 

kontra l-abbozz ta' deċiżjoni ta' 

implimentazzjoni f'każ li l-Kummissjoni 

ma tirtirahx; 

Or. en 



 

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

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

23.11.2015 B8-1228/12 

Emenda  12 

Bas Eickhout 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel 

Abbozz ta' Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni XXX tal-Kummissjoni li tagħti awtorizzazzjoni 

għall-użi tal-bis(2-etileżil)ftalat (DEHP) skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 2b (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  2b. Jistieden lill-Kummissjoni ttemm 

malajr l-użu tad-DEHP fl-

applikazzjonijiet li fadal kollha, aktar u 

aktar għaliex alternattivi aktar sikuri 

għall-PVC artab u għad-DEHP huma 

disponibbli b'mod wiesa';  

Or. en 

 

 


