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23.11.2015 B8-1228/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

v mene skupiny GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Návrh uznesenia B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie XXX, ktorým sa udeľuje povolenie na používanie 

bis(2-etylhexyl)-ftalátu (DEHP) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 

č. 1907/2006 

Návrh uznesenia 

Citácia 4 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  – so zreteľom na smernicu 2008/98/ES, 

najmä na jej článok 4
1a

, 

 

_____________________ 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES 

z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých 

smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3). 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

v mene skupiny GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Návrh uznesenia B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie XXX, ktorým sa udeľuje povolenie na používanie 

bis(2-etylhexyl)-ftalátu (DEHP) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 

č. 1907/2006 

Návrh uznesenia 

Citácia 4 b (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  – so zreteľom na rozhodnutie Európskeho 

parlamentu a Rady č. 1386/2013/EÚ, 

najmä na odsek 43 bod viii) prílohy 

k tomuto rozhodnutiu
1a

, 

 

_____________________ 

1a Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady 

č. 1386/2013/EÚ z 20. novembra 2013 o všeobecnom 

environmentálnom akčnom programe Únie do roku 

2020 „Dobrý život v rámci možností našej planéty“ 

(Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 171). 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

v mene skupiny GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Návrh uznesenia B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie XXX, ktorým sa udeľuje povolenie na používanie 

bis(2-etylhexyl)-ftalátu (DEHP) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 

č. 1907/2006 

Návrh uznesenia 

Citácia 4 c (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  – so zreteľom na delegovanú smernicu 

Komisie (EÚ) 2015/863 z 31. marca 

2015
1a

, 

_______________ 
1a Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2015/863 

z 31. marca 2015, ktorou sa mení príloha II k smernici 

Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide 

o zoznam obmedzovaných látok (Ú. v. EÚ L 137, 

4.6.2015, s. 10). 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

v mene skupiny GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Návrh uznesenia B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie XXX, ktorým sa udeľuje povolenie na používanie 

bis(2-etylhexyl)-ftalátu (DEHP) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 

č. 1907/2006 

Návrh uznesenia 

Citácia 4 d (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  – so zreteľom na svoje uznesenie z 9. júla 

2015 k efektívnemu využívaniu zdrojov: 

smerom k obehovému hospodárstvu
1a

, 

_______________ 
1a Prijaté texty, P8_TA(2015)0266. 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie XXX, ktorým sa udeľuje povolenie na používanie 

bis(2-etylhexyl)-ftalátu (DEHP) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 

č. 1907/2006 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie U a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ua. keďže SEAC poznamenal, že ako 

alternatívny východiskový materiál je 

možné používať postindustriálny odpad s 

nízkym obsahom DEHP, čo by tiež zvýšilo 

kvalitu produkovaných recyklovaných 

materiálov, ale že je nepravdepodobné, 

aby subjekt zaoberajúci sa recykláciou 

mohol na následného užívateľa preniesť 

zvýšenie cien za kvalitnejšie recyklované 

materiály, keďže takéto subjekty majú 

tendenciu vyrábať výrobky, ktoré sú na 

dolnej hranici hodnotového spektra; 

keďže SEAC uviedol, že pre 

spracovateľov plastov sa neuvažovalo o 

alternatíve používať ako východiskové 

suroviny namiesto recyklovaných 

materiálov nové PVC s inými 

plastifikátormi, ktoré nie sú klasifikované 

ako SVHC, keďže žiadatelia naznačili, že 

spracovatelia plastov by mohli stratiť 

konkurencieschopnosť po tom, ako im 

vzniknú dodatočné náklady spojené s 

používaním nového PVC; 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie XXX, ktorým sa udeľuje povolenie na používanie 

bis(2-etylhexyl)-ftalátu (DEHP) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 

č. 1907/2006 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie U b (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ub. keďže je neprijateľné tolerovať 

potenciálne početné prípady mužskej 

neplodnosti len preto, aby sa subjektom 

zaoberajúcim sa recykláciou mäkkého 

PVC a následným užívateľom umožnilo 

usporiť náklady pri produkcii výrobkov 

nízkej hodnoty, aby tak mohli konkurovať 

s dovozmi nízkej kvality; 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

v mene skupiny GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Návrh uznesenia B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie XXX, ktorým sa udeľuje povolenie na používanie 

bis(2-etylhexyl)-ftalátu (DEHP) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 

č. 1907/2006 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie V a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Va. keďže jedným z argumentov, ktoré 

uviedol SEAC v prospech udelenia 

povolenia, je tvrdenie, že „existuje 

politický a spoločenský stimul na podporu 

recyklácie ako trvalo udržateľného 

spôsobu zaobchádzania s prírodnými 

zdrojmi“; keďže tento zjednodušujúci 

argument nezohľadňuje hierarchiu 

odpadového hospodárstva stanovenú v 

článku 4 smernice 2008/98/ES, podľa 

ktorej má prevencia prednosť pred 

recykláciou; keďže tento zjednodušujúci 

argument takisto neuznáva výslovné 

ustanovenia obsiahnuté v siedmom 

environmentálnom akčnom programe, 

ktoré požadujú rozvoj cyklov netoxických 

materiálov, aby sa recyklovaný odpad 

mohol využívať ako významný, spoľahlivý 

zdroj surovín pre Úniu; 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

v mene skupiny GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Návrh uznesenia B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie XXX, ktorým sa udeľuje povolenie na používanie 

bis(2-etylhexyl)-ftalátu (DEHP) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 

č. 1907/2006 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie V b (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Vb. keďže Parlament navyše vo svojom 

uznesení z 9. júla 2015 k „efektívnemu 

využívaniu zdrojov: smerom k obehovému 

hospodárstvu“ zdôraznil, že recyklácia by 

nemala ospravedlňovať pretrvávajúce 

používanie nebezpečných látok; keďže 

DEHP je nebezpečnou látkou a ako takú 

ju uznalo aj príslušné odvetvie
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 

Pozmeňujúci návrh  9 

Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie XXX, ktorým sa udeľuje povolenie na používanie 

bis(2-etylhexyl)-ftalátu (DEHP) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 

č. 1907/2006 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie V c (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Vc. keďže používanie DEHP v 

elektrických a elektronických 

zariadeniach je podľa delegovanej 

smernice Komisie (EÚ) 2015/863 

obmedzené; keďže toto obmedzenie bolo 

potvrdené okrem iného na základe 

posúdenia dostupnosti bezpečnejších 

alternatív k DEHP, ako aj na základe 

pozitívneho sociálno-ekonomického 

posúdenia
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 

Pozmeňujúci návrh  10 

Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

v mene skupiny GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Návrh uznesenia B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie XXX, ktorým sa udeľuje povolenie na používanie 

bis(2-etylhexyl)-ftalátu (DEHP) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 

č. 1907/2006 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie W a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

   Wa. keďže udelenie povolenia pre 

žiadosť, ktorá so sebou prináša tak veľa 

nedostatkov, by vytvorilo veľmi negatívny 

precedens pre budúce rozhodnutia o 

povolení podľa nariadenia REACH; 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie XXX, ktorým sa udeľuje povolenie na používanie 

bis(2-etylhexyl)-ftalátu (DEHP) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 

č. 1907/2006 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  2a. vyzýva členské štáty, aby hlasovali 

proti návrhu vykonávacieho rozhodnutia 

v prípade, že ho Komisia nestiahne; 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie XXX, ktorým sa udeľuje povolenie na používanie 

bis(2-etylhexyl)-ftalátu (DEHP) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 

č. 1907/2006 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  2b. vyzýva Komisiu, aby urýchlene 

ukončila používanie DEHP v rámci 

všetkých nevyriešených žiadostí, o to viac, 

že bezpečnejšie alternatívy k mäkkému 

PVC a k DEHP sú bežne dostupné;  

Or. en 

 

 


