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23.11.2015 B8-1228/1 

Ändringsförslag  1 

Bas Eickhout 

för Verts/ALE-gruppen 

Kateřina Konečná 

för GUE/NGL-gruppen 

Pavel Poc 

 

Förslag till resolution B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

Beviljande av tillstånd för användning av bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) med stöd av 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 4a (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  – med beaktande av direktiv 2008/98/EG, 

särskilt artikel 4
1a

, 

 __________ 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 

2008/98/EG av den 19 november 2008 om 

avfall och om upphävande av vissa 

direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3). 

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

23.11.2015 B8-1228/2 

Ändringsförslag  2 

Bas Eickhout 

för Verts/ALE-gruppen 

Kateřina Konečná 

för GUE/NGL-gruppen 

Pavel Poc 

 

Förslag till resolution B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

Beviljande av tillstånd för användning av bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) med stöd av 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 4b (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  – med beaktande av Europaparlamentets 

och rådets beslut nr 1386/2013/EU, 

särskilt punkt 43 viii i bilagan till det
1a

, 

 __________ 

1a Europaparlamentets och rådets beslut 

nr 1386/2013/EU av den 

20 november 2013 om ett allmänt 

miljöhandlingsprogram för unionen till 

2020 – Att leva gott inom planetens 

gränser (EUT L 354, 28.12.2013, s. 171). 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/3 

Ändringsförslag  3 

Bas Eickhout 

för Verts/ALE-gruppen 

Kateřina Konečná 

för GUE/NGL-gruppen 

Pavel Poc 

 

Förslag till resolution B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

Beviljande av tillstånd för användning av bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) med stöd av 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 4c (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  – med beaktande av kommissionens 

delegerade direktiv (EU) 2015/863 av den 

31 mars 2015
1a

, 

 1a Kommissionens delegerade direktiv 

(EU) 2015/863 av den 31 mars 2015 om 

ändring av bilaga II till 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2011/65/EU vad gäller förteckningen av 

ämnen som omfattas av begränsningar 

(EUT L 137, 4.6.2015, s. 10). 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/4 

Ändringsförslag  4 

Bas Eickhout 

för Verts/ALE-gruppen 

Kateřina Konečná 

för GUE/NGL-gruppen 

Pavel Poc 

 

Förslag till resolution B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

Beviljande av tillstånd för användning av bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) med stöd av 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 4d (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  med beaktande av sin resolution av den 

9 juli 2015 om resurseffektivitet: på väg 

mot ett kretsloppssamhälle
1a

, 

 __________ 

1a
Antagna texter, P8_TA(2015)0266. 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/5 

Ändringsförslag  5 

Bas Eickhout 

för Verts/ALE-gruppen 

Kateřina Konečná 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

Beviljande av tillstånd för användning av bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) med stöd av 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 

Förslag till resolution 

Skäl Ua (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Ua. SEAC har konstaterat att det går att 

använda postindustriellt avfall med lågt 

innehåll av DEHP som alternativ råvara, 

något som också skulle höja kvaliteten på 

det material som återvinns, men också att 

de som sköter återvinningen knappast 

skulle kunna få nedströmsanvändarna att 

betala för den högre kvaliteten på det 

återvunna materialet, eftersom 

nedströmsanvändarna brukar framställa 

artiklar som befinner sig rätt lågt ned på 

värdeskalan. SEAC konstaterade att man 

inte tagit upp frågan om att 

plastomvandlingsindustrin, i stället för 

återvunnet material, skulle kunna 

använda nytillverkad PVC med andra slag 

av mjukgörare som inte inger mycket 

stora betänkligheter, i och med att 

sökandena gav vid handen att 

plastomvandlingsindustrin kanske skulle 

förlora sin konkurrenskraft om man blev 

tvungen att bära merkostnaden för att 

använda nytillverkad PVC.   

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/6 

Ändringsförslag  6 

Bas Eickhout 

för Verts/ALE-gruppen 

Kateřina Konečná 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

Beviljande av tillstånd för användning av bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) med stöd av 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 

Förslag till resolution 

Skäl Ub (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Ub. Det är oacceptabelt att det kanske 

inträffar ett stort antal fall av sterilitet hos 

män bara för att materialåtervinnare och 

nedströmsanvändare som arbetar med 

mjuk PVC till lägre kostnad ska kunna 

producera artiklar av lågt värde för att 

kunna konkurrera med importerade varor 

av låg kvalitet.  

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/7 

Ändringsförslag  7 

Bas Eickhout 

för Verts/ALE-gruppen 

Kateřina Konečná 

för GUE/NGL-gruppen 

Pavel Poc 

 

Förslag till resolution B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

Beviljande av tillstånd för användning av bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) med stöd av 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 

Förslag till resolution 

Skäl Va (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Va. Ett av de argument som SEAC anfört 

till förmån för tillståndsbeviljande är att 

det finns politiska och sociala faktorer 

som talar för att materialåtervinning ska 

gynnas som ett hållbart sätt att handha 

naturtillgångar. Detta innebär dock en 

förenkling av fakta, där det inte tas 

hänsyn till den avfallshierarki som 

fastställs i artikel 4 i direktiv2008/98/EG, 

enligt vilken förebyggande går före 

materialåtervinning. Med en sådan 

förenkling tar man inte heller hänsyn till 

vad som uttryckligen föreskrivs i det 

sjunde miljöhandlingsprogrammet, med 

dess upprop om att det ska utvecklas 

giftfria materialkretslopp så att 

materialåtervunnet avfall kan användas 

som en viktig och tillförlitlig råvarukälla 

för unionen. 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/8 

Ändringsförslag  8 

Bas Eickhout 

för Verts/ALE-gruppen 

Kateřina Konečná 

för GUE/NGL-gruppen 

Pavel Poc 

 

Förslag till resolution B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

Beviljande av tillstånd för användning av bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) med stöd av 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 

Förslag till resolution 

Skäl Vb (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Vb. Till allt detta kommer att parlamentet 

i sin resolution av den 9 juli 2015 om 

resurseffektivitet: på väg mot ett 

kretsloppssamhälle, betonat att 

återvinning inte bör rättfärdiga fortsatt 

användning av farliga etablerade ämnen. 

DEHP är ett etablerat ämne, och detta 

har också erkänts av den berörda 

industrin
1a

. 

 __________ 
1a 

http://www.vinylplus.eu/uploads/docs/Vin

ylPlus_ 

Progress_Report_2015_English.pdf 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/9 

Ändringsförslag  9 

Bas Eickhout 

för Verts/ALE-gruppen 

Kateřina Konečná 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

Beviljande av tillstånd för användning av bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) med stöd av 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 

Förslag till resolution 

Skäl Vc (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Vc. Användningen av DEHP i elektrisk 

och elektronisk utrustning har begränsats 

i enlighet med kommissionens delegerade 

direktiv (EU) 2015/863. Detta stöddes 

bland annat av en bedömning av vilka 

säkrare alternativ till DEHP som fanns 

att tillgå, samt av en positiv 

socioekonomisk bedömning
1a

. 

 __________ 
 1a 

http://www.umweltbundesamt.at/fileadmi

n/site/umweltthemen/abfall/ROHS/finalre

sults/Annex6_RoHS_AnnexII_Dossier_D

EHP.pdf  

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/10 

Ändringsförslag  10 

Bas Eickhout 

för Verts/ALE-gruppen 

Kateřina Konečná 

för GUE/NGL-gruppen 

Pavel Poc 

 

Förslag till resolution B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

Beviljande av tillstånd för användning av bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) med stöd av 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 

Förslag till resolution 

Skäl Wa (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

   Wa. Beviljande av tillstånd för en 

tillämpning som uppvisar så många 

brister skulle innebära ett väldigt dåligt 

prejudikat med tanke på kommande beslut 

om tillstånd enligt Reach-förordningen. 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/11 

Ändringsförslag  11 

Bas Eickhout 

för Verts/ALE-gruppen 

Kateřina Konečná 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

Beviljande av tillstånd för användning av bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) med stöd av 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 

Förslag till resolution 

Punkt 2a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  2a. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att rösta emot utkastet 

till genomförandebeslut, såvida 

kommissionen inte drar tillbaka det. 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/12 

Ändringsförslag  12 

Bas Eickhout 

för Verts/ALE-gruppen 

Kateřina Konečná 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

Beviljande av tillstånd för användning av bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) med stöd av 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 

Förslag till resolution 

Punkt 2b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  2b. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att få till stånd ett snabbt 

slut på användningen av DEHP i alla 

återstående tillämpningar, så mycket 

mera som säkrare alternativ till mjuk 

PVC och DEHP finns att tillgå på bred 

bas.  

Or. en 

 

 


