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23.11.2015 B8-1228/1 

Pozměňovací návrh  1 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

za skupinu GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Návrh usnesení B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Návrh prováděcího rozhodnutí Komise XXX, kterým se uděluje povolení k používání bis(2-

ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 

Návrh usnesení 

Právní východisko 4 a (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na směrnici 2008/98/ES, 

zejména na článek 4 této směrnice
1a

, 

 

_____________________ 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES 

ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení 

některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3). 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/2 

Pozměňovací návrh  2 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

za skupinu GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Návrh usnesení B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Návrh prováděcího rozhodnutí Komise XXX, kterým se uděluje povolení k používání bis(2-

ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 

Návrh usnesení 

Právní východisko 4 b (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na rozhodnutí Evropského 

parlamentu a Rady č. 1386/2013/EU, 

zejména na bod 43 písm. viii) přílohy 

tohoto rozhodnutí
1a

, 

 

_____________________ 

1a Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 

č. 1386/2013/EU ze dne 20. listopadu 2013 

o všeobecném akčním programu Unie pro životní 

prostředí na období do roku 2020 „Spokojený život 

v mezích naší planety“ (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, 

s. 171). 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/3 

Pozměňovací návrh  3 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

za skupinu GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Návrh usnesení B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Návrh prováděcího rozhodnutí Komise XXX, kterým se uděluje povolení k používání bis(2-

ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 

Návrh usnesení 

Právní východisko 4 c (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na směrnici Komise 

v přenesené pravomoci (EU) 2015/863 ze 

dne 31. března 2015
1a

, 

_______________ 
1a Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 

2015/863 ze dne 31. března 2015, kterou se mění příloha 

II směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2011/65/EU, pokud jde o seznam omezených látek (Úř. 

věst. L 137, 4.6.2015, s. 10). 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/4 

Pozměňovací návrh  4 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

za skupinu GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Návrh usnesení B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Návrh prováděcího rozhodnutí Komise XXX, kterým se uděluje povolení k používání bis(2-

ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 

Návrh usnesení 

Právní východisko 4 d (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na své usnesení ze dne 

9. července 2015 o účinném využívání 

zdrojů: směrem k oběhovému 

hospodářství
1a

, 

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

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/5 

Pozměňovací návrh  5 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Návrh prováděcího rozhodnutí Komise XXX, kterým se uděluje povolení k používání bis(2-

ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění U a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ua. vzhledem k tomu, že Výbor pro 

socioekonomickou analýzu (SEAC) 

konstatoval, že průmyslový odpad 

s nízkým obsahem bis(2-ethylhexyl)-

ftalátu (DEHP) je možné používat jako 

alternativní vstupní surovinu, která zvýší 

kvalitu recyklovaných produktů, avšak že 

zpracovatelé odpadu pravděpodobně 

nebudou schopni větší náklady na 

kvalitnější recyklované výrobky 

promítnout do ceny pro následného 

uživatele, protože většinou vyrábějí 

produkty na nižším konci hodnotového 

spektra; vzhledem k tomu, že SEAC uvedl, 

že nebral v úvahu možnost, že by 

zpracovatelé plastů používali pro surové 

PVC místo recyklovaných materiálů jako 

vstupní suroviny jiná změkčovadla, která 

neobsahují látky vzbuzující mimořádné 

obavy, protože žadatelé uvedli, že by 

zpracovatelé plastů mohli kvůli 

dodatečným nákladům spojeným 

s používáním surového PVC ztratit 

konkurenceschopnost; 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/6 

Pozměňovací návrh  6 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Návrh prováděcího rozhodnutí Komise XXX, kterým se uděluje povolení k používání bis(2-

ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění U b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ub. vzhledem k tomu, že nelze akceptovat 

riziko vysokého počtu případů mužské 

neplodnosti v důsledku toho, že se 

zpracovatelům měkkého PVC 

a následným uživatelům jednoduše povolí 

ušetřit výrobní náklady produktů s nízkou 

hodnotou, aby mohli konkurovat 

dováženému nekvalitnímu zboží;  

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/7 

Pozměňovací návrh  7 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

za skupinu GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Návrh usnesení B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Návrh prováděcího rozhodnutí Komise XXX, kterým se uděluje povolení k používání bis(2-

ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění V a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Va. vzhledem k tomu, že SEAC udělení 

povolení obhajuje mimo jiné tím, že 

„představuje politický a společenský 

stimul k podpoře recyklace, která 

představuje udržitelný způsob 

hospodaření s přírodními zdroji“; 

vzhledem k tomu, že tento zjednodušující 

argument ignoruje zásadu hierarchického 

nakládání s odpady podle článku 4 

směrnice 2008/98/ES, která staví prevenci 

před recyklaci; vzhledem k tomu, že tento 

zjednodušující argument taktéž opomíjí 

explicitní ustanovení sedmého akčního 

programu pro životní prostředí, která 

požadují vytvoření koloběhu netoxických 

materiálů, tak aby recyklovaný odpad 

mohl být v Unii používán jako hlavní 

a spolehlivý zdroj surovin; 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/8 

Pozměňovací návrh  8 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

za skupinu GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Návrh usnesení B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Návrh prováděcího rozhodnutí Komise XXX, kterým se uděluje povolení k používání bis(2-

ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění V b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Vb. vzhledem k tomu, že Parlament ve 

svém usnesení ze dne 9. července 2015 

o „účinném využívání zdrojů: směrem 

k oběhovému hospodářství“ zdůraznil, že 

recyklace by neměla ospravedlňovat další 

používání látek s nebezpečnými dopady; 

vzhledem k tomu, že mezi takové 

nebezpečné látky patří i DEHP a že jej 

jako nebezpečnou látku klasifikuje 

i příslušné průmyslové odvětví
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 

Pozměňovací návrh  9 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Návrh prováděcího rozhodnutí Komise XXX, kterým se uděluje povolení k používání bis(2-

ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění V c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Vc. vzhledem k tomu, že směrnice Komise 

v přenesené pravomoci (EU) 2015/863 

zakazuje používání DEHP v elektrických 

a elektronických zařízeních; vzhledem 

k tomu, že toto rozhodnutí bylo podloženo 

mimo jiné posouzením dostupných 

bezpečnějších alternativ k DEHP 

i pozitivním socio-ekonomickým 

hodnocením; 

______________ 
 

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 

Pozměňovací návrh  10 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

za skupinu GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Návrh usnesení B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Návrh prováděcího rozhodnutí Komise XXX, kterým se uděluje povolení k používání bis(2-

ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění W a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Wa. vzhledem k tomu, že udělení povolení 

v případě žádosti plné nedostatků by 

vytvořilo velmi nebezpečný precedens pro 

budoucí rozhodnutí o udělení povolení 

v rámci nařízení REACH; 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/11 

Pozměňovací návrh  11 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Návrh prováděcího rozhodnutí Komise XXX, kterým se uděluje povolení k používání bis(2-

ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 

Návrh usnesení 

Bod 2 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2a. vyzývá členské státy, aby hlasovaly 

proti návrhu prováděcího rozhodnutí, 

pokud jej Komise nestáhne; 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/12 

Pozměňovací návrh  12 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Návrh prováděcího rozhodnutí Komise XXX, kterým se uděluje povolení k používání bis(2-

ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 

Návrh usnesení 

Bod 2 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2b. vyzývá Komisi, aby urychleně zakázala 

všechny ostatní způsoby používání DEHP, 

a to tím spíše, že jsou běžně dostupné 

bezpečnější alternativy k měkčenému PVC 

a DEHP;  

Or. en 

 

 


