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23.11.2015 B8-1228/1 

Amendamentul  1 

Bas Eickhout 

în numele Grupului Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

în numele Grupului GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Propunere de rezoluție B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

Proiectul de decizie de punere în aplicare XXX a Comisiei privind acordarea unei autorizații 

de utilizare a ftalatului de bis(2-etilhexil) (DEHP) în conformitate cu Regulamentul (CE) 

nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului 

Propunere de rezoluție 

Referirea 4 a (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  – având în vedere Directiva 2008/98/CE, 

în special articolul 4
1a

, 

 

_____________________ 

Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și 

de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, 

p. 3). 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/2 

Amendamentul  2 

Bas Eickhout 

în numele Grupului Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

în numele Grupului GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Propunere de rezoluție B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

Proiectul de decizie de punere în aplicare XXX a Comisiei privind acordarea unei autorizații 

de utilizare a ftalatului de bis(2-etilhexil) (DEHP) în conformitate cu Regulamentul (CE) 

nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului 

Propunere de rezoluție 

Referirea 4 b (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  – având în vedere Decizia 

nr. 1386/2013/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului, în special 

paragraful 43 punctul (viii) din anexă
1a

, 

 

_____________________ 

1a Decizia nr. 1386/2013/UE a Parlamentului European 

și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind un 

Program general al Uniunii de acțiune pentru mediu 

până în 2020 „O viață bună, în limitele planetei 

noastre” (JO L 354, 28.12.2013, p. 171). 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/3 

Amendamentul  3 

Bas Eickhout 

în numele Grupului Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

în numele Grupului GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Propunere de rezoluție B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

Proiectul de decizie de punere în aplicare XXX a Comisiei privind acordarea unei autorizații 

de utilizare a ftalatului de bis(2-etilhexil) (DEHP) în conformitate cu Regulamentul (CE) 

nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului 

Propunere de rezoluție 

Referirea 4 c (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  – având în vedere Directiva delegată (UE) 

2015/863 a Comisiei din 31 martie 2015
1a

, 

_______________ 
1a Directiva delegată (UE) 2015/863 a Comisiei din 

31 martie 2015 de modificare a anexei II la Directiva 

2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului 

în ceea ce privește lista substanțelor restricționate (JO 

L 137, 4.6.2015, p. 10). 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/4 

Amendamentul  4 

Bas Eickhout 

în numele Grupului Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

în numele Grupului GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Propunere de rezoluție B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

Proiectul de decizie de punere în aplicare XXX a Comisiei privind acordarea unei autorizații 

de utilizare a ftalatului de bis(2-etilhexil) (DEHP) în conformitate cu Regulamentul (CE) 

nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului 

Propunere de rezoluție 

Referirea 4 d (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  – având în vedere Rezoluția sa din 

9 iulie 2015 referitoare la utilizarea 

eficientă a resurselor: spre o economie 

circulară
1a

, 

_______________ 
1a Texte adoptate, P8_TA(2015)0266. 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/5 

Amendamentul  5 

Bas Eickhout 

în numele Grupului Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

Proiectul de decizie de punere în aplicare XXX a Comisiei privind acordarea unei autorizații 

de utilizare a ftalatului de bis(2-etilhexil) (DEHP) în conformitate cu Regulamentul (CE) 

nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ua (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Ua. întrucât CASE a constatat că este 

posibilă utilizarea deșeurilor 

postindustriale cu un conținut scăzut de 

DEHP ca materie primă alternativă, ceea 

ce ar îmbunătăți totodată calitatea 

produselor reciclate, dar că este puțin 

probabil ca reciclatorul să poată transfera 

o majorare a prețului pentru produse 

reciclate mai bune către utilizatorii din 

aval, deoarece aceștia produc de obicei 

articole care se situează în partea 

inferioară a lanțului valoric; deoarece 

CASE a afirmat că nu a fost luată în 

considerare alternativa pentru 

prelucrătorii de mase plastice care constă 

în a utiliza ca materie primă PVC virgin 

împreună cu alți plastifianți non-SVHC, 

în locul unor materiale reciclate, deoarece 

solicitanții au indicat că prelucrătorii de 

mase plastice ar putea să nu mai fie 

competitivi după ce suportă costul 

suplimentar al utilizării de PVC virgin; 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/6 

Amendamentul  6 

Bas Eickhout 

în numele Grupului Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

Proiectul de decizie de punere în aplicare XXX a Comisiei privind acordarea unei autorizații 

de utilizare a ftalatului de bis(2-etilhexil) (DEHP) în conformitate cu Regulamentul (CE) 

nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ub (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Ub. întrucât nu este acceptabil să se 

tolereze un număr potențial mare de 

cazuri de infertilitate masculină doar 

pentru a le permite reciclatorilor de PVC 

flexibil și utilizatorilor din aval să 

economisească la producerea unor 

articole cu valoare scăzută pentru a 

concura cu importurile de slabă calitate; 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/7 

Amendamentul  7 

Bas Eickhout 

în numele Grupului Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

în numele Grupului GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Propunere de rezoluție B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

Proiectul de decizie de punere în aplicare XXX a Comisiei privind acordarea unei autorizații 

de utilizare a ftalatului de bis(2-etilhexil) (DEHP) în conformitate cu Regulamentul (CE) 

nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Va (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Va. întrucât unul dintre argumentele 

oferite de CASE în favoarea acordării 

autorizației este că „există un stimulent 

politic și societal pentru promovarea 

reciclării ca mod sustenabil de gestionare 

a resurselor naturale”; întrucât acest 

argument simplist ignoră ierarhia de 

gestionare a deșeurilor prevăzută la 

articolul 4 din Directiva 2008/98/CE, 

potrivit căreia prevenirea are prioritate în 

fața reciclării; întrucât acest argument 

simplist nu recunoaște nici prevederile 

explicite din cel de Al șaptelea program de 

acțiune pentru mediu, care solicită 

elaborarea unor cicluri de materiale non-

toxice, astfel încât deșeurile reciclate să 

poată fi utilizate drept o sursă majoră și 

fiabilă de materii prime pentru Uniune; 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/8 

Amendamentul  8 

Bas Eickhout 

în numele Grupului Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

în numele Grupului GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Propunere de rezoluție B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

Proiectul de decizie de punere în aplicare XXX a Comisiei privind acordarea unei autorizații 

de utilizare a ftalatului de bis(2-etilhexil) (DEHP) în conformitate cu Regulamentul (CE) 

nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Vb (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Vb. întrucât, în plus, Parlamentul a 

subliniat în Rezoluția sa din 9 iulie 2015 

referitoare la „utilizarea eficientă a 

resurselor: spre o economie circulară” că 

reciclarea nu ar trebui să justifice 

perpetuarea utilizării unor substanțe 

moștenite periculoase; întrucât DEHP 

este o substanță moștenită și a fost 

recunoscută ca atare de industria vizată
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 

Amendamentul  9 

Bas Eickhout 

în numele Grupului Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

Proiectul de decizie de punere în aplicare XXX a Comisiei privind acordarea unei autorizații 

de utilizare a ftalatului de bis(2-etilhexil) (DEHP) în conformitate cu Regulamentul (CE) 

nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Vc (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Vc. întrucât utilizarea DEHP a fost 

restricționată pentru echipamentele 

electrice și electronice în temeiul 

Directivei delegate (UE) 2015/863 a 

Comisiei; întrucât această decizie a fost 

susținută, printre altele, de o evaluare a 

disponibilității unor alternative la DEHP 

mai sigure, precum și de o evaluare 

socioeconomică pozitivă
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 

Amendamentul  10 

Bas Eickhout 

în numele Grupului Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

în numele Grupului GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Propunere de rezoluție B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

Proiectul de decizie de punere în aplicare XXX a Comisiei privind acordarea unei autorizații 

de utilizare a ftalatului de bis(2-etilhexil) (DEHP) în conformitate cu Regulamentul (CE) 

nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Wa (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

   Wa. întrucât acordarea unei autorizații 

pentru o cerere care prezintă un număr 

atât de mare de carențe ar stabili un 

precedent foarte regretabil pentru 

viitoarele decizii de autorizare adoptate în 

temeiul Regulamentului privind REACH; 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/11 

Amendamentul  11 

Bas Eickhout 

în numele Grupului Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

Proiectul de decizie de punere în aplicare XXX a Comisiei privind acordarea unei autorizații 

de utilizare a ftalatului de bis(2-etilhexil) (DEHP) în conformitate cu Regulamentul (CE) 

nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  2a. invită statele membre să voteze 

împotriva proiectului de decizie de punere 

în aplicare în cazul în care Comisia nu îl 

retrage; 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/12 

Amendamentul  12 

Bas Eickhout 

în numele Grupului Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

Proiectul de decizie de punere în aplicare XXX a Comisiei privind acordarea unei autorizații 

de utilizare a ftalatului de bis(2-etilhexil) (DEHP) în conformitate cu Regulamentul (CE) 

nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  2b. invită Comisia să pună rapid capăt 

utilizării DEHP din toate cererile rămase, 

cu atât mai mult cu cât sunt disponibile pe 

scară largă alternative mai sigure la PVC-

ul flexibil și la DEHP;  

Or. en 

 

 


