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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

23.11.2015 B8-1228/1 

Τροπολογία  1 

Bas Eickhout 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

εξ ονόμαηορ ηηρ Επιηποπήρ Πεπιβάλλονηορ, Δημόζιαρ Υγείαρ και Αζθάλειαρ ηων Τποθίμων 

Σσέδιο εκηελεζηικήρ απόθαζηρ XXX ηηρ Επιηποπήρ για ηη σοπήγηζη άδειαρ για σπήζειρ 

θθαλικού δι (2-αιθςλοεξςλο) εζηέπα (DEHP) δςνάμει ηος κανονιζμού (ΕΚ) απιθ. 1907/2006 

ηος Εςπωπαϊκού Κοινοβοςλίος και ηος Σςμβοςλίος 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική αναυορά 4 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  – έρνληαο ππόςε ηελ νδεγία 2008/98/ΕΚ, 

θαη ηδίσο ην άξζξν 4
1α

, 

 _____________________ 

1α Οδεγία 2008/98/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 19εο Ννεκβξίνπ 2008, γηα ηα 

απόβιεηα θαη ηελ θαηάξγεζε νξηζκέλσλ νδεγηώλ (ΕΕ 

L 19 ηεο 22.11.2008, ζ. 3). 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/2 

Τροπολογία  2 

Bas Eickhout 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

εξ ονόμαηορ ηηρ Επιηποπήρ Πεπιβάλλονηορ, Δημόζιαρ Υγείαρ και Αζθάλειαρ ηων Τποθίμων 

Σσέδιο εκηελεζηικήρ απόθαζηρ XXX ηηρ Επιηποπήρ για ηη σοπήγηζη άδειαρ για σπήζειρ 

θθαλικού δι (2-αιθςλοεξςλο) εζηέπα (DEHP) δςνάμει ηος κανονιζμού (ΕΚ) απιθ. 1907/2006 

ηος Εςπωπαϊκού Κοινοβοςλίος και ηος Σςμβοςλίος 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική αναυορά 4 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  – έρνληαο ππόςε ηελ απόθαζε αξηζ. 

1386/2013/ΕΕ ηνπ Επξσπατθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ θαη 

ηδίσο ηελ παξάγξαθν 43(viii) ηνπ 

Παξαξηήκαηνο
1α

, 

 
_____________________ 

1α Απόθαζε αξηζ. 1386/2013/ΕΕ ηνπ Επξσπατθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 20ήο Ννεκβξίνπ 

2013, ζρεηηθά κε γεληθό ελσζηαθό πξόγξακκα δξάζεο 

γηα ην πεξηβάιινλ έσο ην 2020 «Επεκεξία εληόο ησλ 

νξίσλ ηνπ πιαλήηε καο» (ΕΕ L 354 ηεο 28.12.2013, ζ. 

171). 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/3 

Τροπολογία  3 

Bas Eickhout 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

εξ ονόμαηορ ηηρ Επιηποπήρ Πεπιβάλλονηορ, Δημόζιαρ Υγείαρ και Αζθάλειαρ ηων Τποθίμων 

Σσέδιο εκηελεζηικήρ απόθαζηρ XXX ηηρ Επιηποπήρ για ηη σοπήγηζη άδειαρ για σπήζειρ 

θθαλικού δι (2-αιθςλοεξςλο) εζηέπα (DEHP) δςνάμει ηος κανονιζμού (ΕΚ) απιθ. 1907/2006 

ηος Εςπωπαϊκού Κοινοβοςλίος και ηος Σςμβοςλίος 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική αναυορά 4 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  – έρνληαο ππόςε ηελ θαη’ εμνπζηνδόηεζε 

νδεγία (ΕΕ) 2015/863 ηεο Επηηξνπήο, ηεο 

31εο Μαξηίνπ 2015
1α

, 

 _______________ 
1α Καη' εμνπζηνδόηεζε oδεγία ηεο Επηηξνπήο (ΕΕ) 

2015/863 ηεο 31εο Μαξηίνπ 2015 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε 

ηνπ παξαξηήκαηνο ΙΙ ηεο νδεγίαο 2011/65/ΕΕ ηνπ 

Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ζρεηηθά 

κε ηνλ θαηάινγν ησλ απαγνξεπκέλσλ νπζηώλ (ΕΕ L 

137, 04.06.2015, ζ. 10 ). 

Or. en 



 

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

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

23.11.2015 B8-1228/4 

Τροπολογία  4 

Bas Eickhout 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

εξ ονόμαηορ ηηρ Επιηποπήρ Πεπιβάλλονηορ, Δημόζιαρ Υγείαρ και Αζθάλειαρ ηων Τποθίμων 

Σσέδιο εκηελεζηικήρ απόθαζηρ XXX ηηρ Επιηποπήρ για ηη σοπήγηζη άδειαρ για σπήζειρ 

θθαλικού δι (2-αιθςλοεξςλο) εζηέπα (DEHP) δςνάμει ηος κανονιζμού (ΕΚ) απιθ. 1907/2006 

ηος Εςπωπαϊκού Κοινοβοςλίος και ηος Σςμβοςλίος 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική αναυορά 4 δ (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  – έρνληαο ππόςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 9εο 

Ινπιίνπ 2015 γηα ηελ απνδνηηθόηεηα ησλ 

πόξσλ: πξνο κηα θπθιηθή νηθνλνκία
1α

, 

 _______________ 
1α Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0266. 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/5 

Τροπολογία  5 

Bas Eickhout 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

εξ ονόμαηορ ηηρ Επιηποπήρ Πεπιβάλλονηορ, Δημόζιαρ Υγείαρ και Αζθάλειαρ ηων Τποθίμων 

Σσέδιο εκηελεζηικήρ απόθαζηρ XXX ηηρ Επιηποπήρ για ηη σοπήγηζη άδειαρ για σπήζειρ 

θθαλικού δι (2-αιθςλοεξςλο) εζηέπα (DEHP) δςνάμει ηος κανονιζμού (ΕΚ) απιθ. 1907/2006 

ηος Εςπωπαϊκού Κοινοβοςλίος και ηος Σςμβοςλίος 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη KA α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  ΚΑα. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε SEAC 

επεζήκαλε όηη ήηαλ δπλαηόλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ κεηα-βηνκεραληθά 

απόβιεηα κε ρακειή πεξηεθηηθόηεηα ζε 

DEHP σο ελαιιαθηηθή πξώηε ύιε, ε 

νπνία ζα αύμαλε επίζεο ηελ πνηόηεηα ησλ 

παξαγόκελσλ αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ, 

αιιά όηη ζα ήηαλ κάιινλ απίζαλν ν 

αλαθπθισηήο λα είλαη ζε ζέζε λα 

κεηαθπιήζεη ζηνλ ηειηθό ρξήζηε κηα 

αύμεζε ηηκώλ γηα θαιύηεξεο πνηόηεηαο 

αλαθπθιώζηκα πιηθά, θαζώο ηα 

παξαγόκελα αληηθείκελα βξίζθνληαη ζην 

θαηώηεξν άθξν ηνπ θάζκαηνο από 

απόςεσο αμίαο· ιακβάλνληαο ππόςε όηη 

ε SEAC δήισζε όηη ε ελαιιαθηηθή ιύζε 

γηα ηνπο κεηαπνηεηέο πιαζηηθώλ πιώλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνύλ σο πξώηε ύιε 

παξζέλν PVC κε άιινπο πιαζηηθνπνηεηέο 

ρσξίο SVHC αληί αλαθπθισκέλν πιηθό 

δελ εμεηάδεηαη, θαζώο νη αηηνύληεο 

επεζήκαλαλ όηη νη κεηαπνηεηέο 

πιαζηηθώλ πιώλ δελ ζα παξακείλνπλ 

αληαγσληζηηθνί κεηά ηελ επηβάξπλζε ηνπ 

πξόζζεηνπ θόζηνπο πνπ απνξξέεη από ηε 

ρξήζε παξζέλνπ PVC· 
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23.11.2015 B8-1228/6 

Τροπολογία  6 

Bas Eickhout 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

εξ ονόμαηορ ηηρ Επιηποπήρ Πεπιβάλλονηορ, Δημόζιαρ Υγείαρ και Αζθάλειαρ ηων Τποθίμων 

Σσέδιο εκηελεζηικήρ απόθαζηρ XXX ηηρ Επιηποπήρ για ηη σοπήγηζη άδειαρ για σπήζειρ 

θθαλικού δι (2-αιθςλοεξςλο) εζηέπα (DEHP) δςνάμει ηος κανονιζμού (ΕΚ) απιθ. 1907/2006 

ηος Εςπωπαϊκού Κοινοβοςλίος και ηος Σςμβοςλίος 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη KA β (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  ΚΑβ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη δελ είλαη 

απνδεθηό λα γίλνπλ αλεθηέο πνιιέο ελ 

δπλάκεη πεξηπηώζεηο αλδξηθήο 

ππνγνληκόηεηαο πξνθεηκέλνπ λα 

επηηξαπεί ζηνπο αλαθπθισηέο καιαθνύ 

PVC θαη ηνπο κεηαγελέζηεξνπο ρξήζηεο 

λα κεηώζνπλ ην θόζηνο παξαγσγήο 

αληηθεηκέλσλ κηθξήο αμίαο, έηζη ώζηε λα 

αληαγσληζηνύλ ηηο ρακειήο πνηόηεηαο 

εηζαγσγέο· 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/7 

Τροπολογία  7 

Bas Eickhout 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

εξ ονόμαηορ ηηρ Επιηποπήρ Πεπιβάλλονηορ, Δημόζιαρ Υγείαρ και Αζθάλειαρ ηων Τποθίμων 

Σσέδιο εκηελεζηικήρ απόθαζηρ XXX ηηρ Επιηποπήρ για ηη σοπήγηζη άδειαρ για σπήζειρ 

θθαλικού δι (2-αιθςλοεξςλο) εζηέπα (DEHP) δςνάμει ηος κανονιζμού (ΕΚ) απιθ. 1907/2006 

ηος Εςπωπαϊκού Κοινοβοςλίος και ηος Σςμβοςλίος 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη KB α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  ΚΒα. ιακβάλνληαο ππόςε όηη έλα από ηα 

επηρεηξήκαηα πνπ αλάπηπμε ε SEAC ππέξ 

ηεο αδεηνδόηεζεο είλαη όηη «ππάξρεη έλα 

πνιηηηθό θαη θνηλσληθό θίλεηξν γηα ηελ 

πξνώζεζε ηεο αλαθύθισζεο σο 

βηώζηκνπ ηξόπνπ δηαρείξηζεο ησλ 

θπζηθώλ πόξσλ»· ιακβάλνληαο ππόςε 

όηη απηό ην απιντθό επηρείξεκα αγλνεί 

ηελ ηεξάξρεζε ηεο δηαρείξηζεο 

απνβιήησλ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 4 

ηεο νδεγίαο 2008/98/ΕΚ, ζύκθσλα κε ηελ 

νπνία, ε πξόιεςε έρεη πξνηεξαηόηεηα 

έλαληη ηεο αλαθύθισζεο· ιακβάλνληαο 

ππόςε όηη απηό ην απιντθό επηρείξεκα 

αγλνεί επίζεο ηηο ξεηέο δηαηάμεηο ηνπ 

έβδνκνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο γηα ην 

πεξηβάιινλ, πνπ δεηεί ηελ αλάπηπμε κε 

ηνμηθώλ θύθισλ πιηθώλ, έηζη ώζηε ηα 

αλαθπθισκέλα απόβιεηα λα κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ σο ζεκαληηθή θαη 

αμηόπηζηε πεγή πξώησλ πιώλ γηα ηελ 

Έλσζε· 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/8 

Τροπολογία  8 

Bas Eickhout 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

εξ ονόμαηορ ηηρ Επιηποπήρ Πεπιβάλλονηορ, Δημόζιαρ Υγείαρ και Αζθάλειαρ ηων Τποθίμων 

Σσέδιο εκηελεζηικήρ απόθαζηρ XXX ηηρ Επιηποπήρ για ηη σοπήγηζη άδειαρ για σπήζειρ 

θθαλικού δι (2-αιθςλοεξςλο) εζηέπα (DEHP) δςνάμει ηος κανονιζμού (ΕΚ) απιθ. 1907/2006 

ηος Εςπωπαϊκού Κοινοβοςλίος και ηος Σςμβοςλίος 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη KB β (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  ΚΒβ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, εμάιινπ, 

ην Επξσπατθό Κνηλνβνύιην, ζην ςήθηζκά 

ηνπ ηεο 9εο Ινπιίνπ 2015 

«απνδνηηθόηεηα ησλ πόξσλ: πξνο κηα 

θπθιηθή νηθνλνκία» αλέθεξε όηη ε 

αλαθύθισζε δελ πξέπεη λα δηθαηνινγεί ηε 

δηαηώληζε ηεο ρξήζεο επηθίλδπλσλ 

παιαηώλ νπζηώλ· ιακβάλνληαο ππόςε όηη 

ν DEHP απνηειεί παιαηά νπζία θαη έρεη 

επίζεο αλαγλσξηζηεί σο ηέηνηα από ηε 

ζπλαθή βηνκεραλία
1a

· 

 ____________________ 
1α http://www.vinylplus.eu/uploads/docs/VinylPlus_ 

Progress_Report_2015_English.pdf 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/9 

Τροπολογία  9 

Bas Eickhout 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

εξ ονόμαηορ ηηρ Επιηποπήρ Πεπιβάλλονηορ, Δημόζιαρ Υγείαρ και Αζθάλειαρ ηων Τποθίμων 

Σσέδιο εκηελεζηικήρ απόθαζηρ XXX ηηρ Επιηποπήρ για ηη σοπήγηζη άδειαρ για σπήζειρ 

θθαλικού δι (2-αιθςλοεξςλο) εζηέπα (DEHP) δςνάμει ηος κανονιζμού (ΕΚ) απιθ. 1907/2006 

ηος Εςπωπαϊκού Κοινοβοςλίος και ηος Σςμβοςλίος 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη KB γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  ΚΒγ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ρξήζε 

ηνπ DEHP έρεη πεξηνξηζηεί ζε είδε 

ειεθηξηθνύ θαη ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ 

ζύκθσλα κε ηελ θαη’ εμνπζηνδόηεζε 

νδεγία ηεο Επηηξνπήο (ΕΕ) 2015/863· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη απηό, 

ζηεξίρζεθε, κεηαμύ άιισλ, θαη από ηελ 

εθηίκεζε ηεο δηαζεζηκόηεηαο 

αζθαιέζηεξσλ ελαιιαθηηθώλ επηινγώλ 

γηα ηηο ελώζεηο DEHP, θαζώο θαη κηα 

ζεηηθή θνηλσληθν-νηθνλνκηθή 

αμηνιόγεζε
1a

· 

 ______________ 
1α 

http://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/umweltth

emen/abfall/ROHS/finalresults/Annex6_RoHS_AnnexI

I_Dossier_DEHP.pdf 

Or. en 

http://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/umweltthemen/abfall/ROHS/finalresults/Annex6_RoHS_AnnexII_Dossier_DEHP.pdf
http://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/umweltthemen/abfall/ROHS/finalresults/Annex6_RoHS_AnnexII_Dossier_DEHP.pdf
http://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/umweltthemen/abfall/ROHS/finalresults/Annex6_RoHS_AnnexII_Dossier_DEHP.pdf
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23.11.2015 B8-1228/10 

Τροπολογία  10 

Bas Eickhout 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

εξ ονόμαηορ ηηρ Επιηποπήρ Πεπιβάλλονηορ, Δημόζιαρ Υγείαρ και Αζθάλειαρ ηων Τποθίμων 

Σσέδιο εκηελεζηικήρ απόθαζηρ XXX ηηρ Επιηποπήρ για ηη σοπήγηζη άδειαρ για σπήζειρ 

θθαλικού δι (2-αιθςλοεξςλο) εζηέπα (DEHP) δςνάμει ηος κανονιζμού (ΕΚ) απιθ. 1907/2006 

ηος Εςπωπαϊκού Κοινοβοςλίος και ηος Σςμβοςλίος 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη KΓ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  ΚΓα. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε 

αδεηνδόηεζε κηαο εθαξκνγήο πνπ βξίζεη 

ειιείςεσλ ζα δεκηνπξγήζεη πνιύ θαθό 

πξνεγνύκελν γηα ηηο κειινληηθέο 

απνθάζεηο αδεηνδόηεζεο δπλάκεη ηνπ 

θαλνληζκνύ REACH· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

23.11.2015 B8-1228/11 

Τροπολογία  11 

Bas Eickhout 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

εξ ονόμαηορ ηηρ Επιηποπήρ Πεπιβάλλονηορ, Δημόζιαρ Υγείαρ και Αζθάλειαρ ηων Τποθίμων 

Σσέδιο εκηελεζηικήρ απόθαζηρ XXX ηηρ Επιηποπήρ για ηη σοπήγηζη άδειαρ για σπήζειρ 

θθαλικού δι (2-αιθςλοεξςλο) εζηέπα (DEHP) δςνάμει ηος κανονιζμού (ΕΚ) απιθ. 1907/2006 

ηος Εςπωπαϊκού Κοινοβοςλίος και ηος Σςμβοςλίος 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 2 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  2α. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα 

θαηαςεθίζνπλ ην ζρέδην εθηειεζηηθήο 

απόθαζεο ζε πεξίπησζε πνπ ε Επηηξνπή 

δελ ην απνζύξεη· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

23.11.2015 B8-1228/12 

Τροπολογία  12 

Bas Eickhout 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

εξ ονόμαηορ ηηρ Επιηποπήρ Πεπιβάλλονηορ, Δημόζιαρ Υγείαρ και Αζθάλειαρ ηων Τποθίμων 

Σσέδιο εκηελεζηικήρ απόθαζηρ XXX ηηρ Επιηποπήρ για ηη σοπήγηζη άδειαρ για σπήζειρ 

θθαλικού δι (2-αιθςλοεξςλο) εζηέπα (DEHP) δςνάμει ηος κανονιζμού (ΕΚ) απιθ. 1907/2006 

ηος Εςπωπαϊκού Κοινοβοςλίος και ηος Σςμβοςλίος 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 2 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  2β. θαιεί ηελ Επηηξνπή λα απαγνξεύζεη 

γξήγνξα ηε ρξήζε ηνπ DEHP γηα όιεο ηηο 

ππόινηπεο εθαξκνγέο, πνιύ δε 

πεξηζζόηεξν επεηδή είλαη πιένλ επξέσο 

δηαζέζηκεο αζθαιέζηεξεο ελαιιαθηηθέο 

ιύζεηο έλαληη ηνπ καιαθνύ PVC θαη ηνπ 

DEHP· 

Or. en 

 

 


