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23.11.2015 B8-1228/1 

Tarkistus  1 

Bas Eickhout 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Kateřina Konečná 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

Pavel Poc 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Ehdotus komission täytäntöönpanopäätökseksi XXX luvan myöntämiseksi 

dietyyliheksyyliftalaatin (DEHP) käyttötarkoituksille Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 4 a viite 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  – ottaa huomioon direktiivin 2008/98/EY 

ja erityisesti sen 4 artiklan
1a

,
 

 _____________________
 

 1a
 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä 

marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen 

direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 

22.11.2008, s. 3).
 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/2 

Tarkistus  2 

Bas Eickhout 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Kateřina Konečná 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

Pavel Poc 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Ehdotus komission täytäntöönpanopäätökseksi XXX luvan myöntämiseksi 

dietyyliheksyyliftalaatin (DEHP) käyttötarkoituksille Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 4 b viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  – ottaa huomioon Euroopan parlamentin 

ja neuvoston päätöksen 

N:o 1386/2013/EU ja erityisesti sen 

liitteessä olevan 43 kohdan viii 

alakohdan
1a

, 

 _____________________ 

 1a
 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

päätös N:o 1386/2013/EU, annettu 

20 päivänä marraskuuta 2013, vuoteen 

2020 ulottuvasta yleisestä unionin 

ympäristöalan toimintaohjelmasta ”Hyvä 

elämä maapallon resurssien rajoissa” 

(EUVL L 354, 28.12.2013, s. 171). 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/3 

Tarkistus  3 

Bas Eickhout 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Kateřina Konečná 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

Pavel Poc 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Ehdotus komission täytäntöönpanopäätökseksi XXX luvan myöntämiseksi 

dietyyliheksyyliftalaatin (DEHP) käyttötarkoituksille Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 4 c viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  – ottaa huomioon 31. maaliskuuta 2015 

annetun komission delegoidun direktiivin 

(EU) 2015/863
1a

, 

 _______________ 

 1a
 Komission delegoitu direktiivi (EU) 

2015/863, annettu 31 päivänä 

maaliskuuta 2015, Euroopan parlamentin 

ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU 

liitteen II muuttamisesta rajoitusten 

kohteena olevien aineiden luettelon osalta 

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

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/4 

Tarkistus  4 

Bas Eickhout 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Kateřina Konečná 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

Pavel Poc 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Ehdotus komission täytäntöönpanopäätökseksi XXX luvan myöntämiseksi 

dietyyliheksyyliftalaatin (DEHP) käyttötarkoituksille Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 4 d viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  – ottaa huomioon 9. heinäkuuta 2015 

antamansa päätöslauselman 

resurssitehokkuudesta: siirtyminen kohti 

kiertotaloutta
1a

, 

 _______________ 

 1a 
Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0266. 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/5 

Tarkistus  5 

Bas Eickhout 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Kateřina Konečná 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Ehdotus komission täytäntöönpanopäätökseksi XXX luvan myöntämiseksi 

dietyyliheksyyliftalaatin (DEHP) käyttötarkoituksille Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan U a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  U a. toteaa sosioekonomisesta analyysista 

vastaavan komitean ilmoittaneen, että 

vain vähän DEHP:tä sisältävää 

teollisuusjätettä voitaisiin käyttää 

vaihtoehtoisena raaka-aineena, mikä 

myös parantaisi tuotettujen 

uusiomateriaalien laatua, mutta että olisi 

epätodennäköistä, että kierrättäjä voisi 

siirtää entistä parempien 

uusiomateriaalien korkeamman hinnan 

jatkokäyttäjille, koska nämä tuottavat 

usein tuotteita, joiden hinta on 

arvoasteikon alapäässä; toteaa 

sosioekonomisesta analyysista vastaavan 

komitean ilmoittaneen, että 

muovinjalostajien vaihtoehtona ei 

harkittu uuden PVC:n käyttöä raaka-

aineena muiden, ei erityistä huolta 

aiheuttavien pehmittimien kanssa 

kierrätysmateriaalin asemesta, koska 

hakijat osoittivat, etteivät muovinjalostajat 

ehkä säilyttäisi kilpailukykyään, kun 

uuden PVC:n käytöstä aiheutuvat 

lisäkustannukset otettaisiin huomioon; 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/6 

Tarkistus  6 

Bas Eickhout 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Kateřina Konečná 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Ehdotus komission täytäntöönpanopäätökseksi XXX luvan myöntämiseksi 

dietyyliheksyyliftalaatin (DEHP) käyttötarkoituksille Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan U b kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  U b. ei pidä hyväksyttävänä, että 

hyväksytään mahdollisesti suuri kasvu 

miesten hedelmättömyysluvuissa vain 

siksi, että sallitaan pehmeän PVC:n 

kierrättäjien ja jatkokäyttäjien säästävän 

halpojen hyödykkeiden 

tuotantokustannuksissa niin, että he 

voivat kilpailla huonolaatuisen tuonnin 

kanssa; 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/7 

Tarkistus  7 

Bas Eickhout 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Kateřina Konečná 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

Pavel Poc 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Ehdotus komission täytäntöönpanopäätökseksi XXX luvan myöntämiseksi 

dietyyliheksyyliftalaatin (DEHP) käyttötarkoituksille Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan V a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  V a. toteaa, että yksi luvan myöntämistä 

puoltavista sosioekonomisesta analyysista 

vastaavan komitean argumenteista on, 

että on olemassa poliittisia ja 

yhteiskunnallisia kannustimia 

kierrätyksen edistämiseksi kestävänä 

tapana käsitellä luonnonvaroja; toteaa, 

että tämä yksinkertaistettu argumentti 

jättää huomiotta direktiivin 2008/98/EY 

4 artiklan mukaisen jätehierarkian, jonka 

mukaan ennaltaehkäisy on asetettava 

kierrätyksen edelle; toteaa, ettei tämän 

yksinkertaisen argumentin yhteydessä 

oteta huomioon myöskään seitsemännen 

ympäristöä koskevan toimintaohjelman 

nimenomaisia vaatimuksia, joiden 

mukaan on kehitettävä myrkyttömien 

materiaalien kierto niin, että kierrätettyä 

jätettä voidaan käyttää tärkeänä ja 

luotettavana raaka-ainelähteenä 

unionissa; 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/8 

Tarkistus  8 

Bas Eickhout 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Kateřina Konečná 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

Pavel Poc 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Ehdotus komission täytäntöönpanopäätökseksi XXX luvan myöntämiseksi 

dietyyliheksyyliftalaatin (DEHP) käyttötarkoituksille Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan V b kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  V b. toteaa parlamentin lisäksi 

korostaneen 9. heinäkuuta 2015 

antamassaan päätöslauselmassa 

resurssitehokkuudesta ja siirtymisestä 

kohti kiertotaloutta, ettei kierrättäminen 

saa olla perusteena tunnetusti vaarallisten 

aineiden käytön jatkamiselle; toteaa, että 

DEHP on tunnetusti vaarallinen aine, 

jollaiseksi sen on tunnustanut myös alan 

teollisuus
1a

; 

 ____________________ 

 1a
 

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

Plus_Progress_Report_2015_English.pdf 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/9 

Tarkistus  9 

Bas Eickhout 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Kateřina Konečná 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Ehdotus komission täytäntöönpanopäätökseksi XXX luvan myöntämiseksi 

dietyyliheksyyliftalaatin (DEHP) käyttötarkoituksille Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan V c kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  V c. toteaa, että DEHP:n käyttöä sähkö- ja 

elektroniikkalaitteissa on rajoitettu 

komission delegoidulla direktiivillä (EU) 

2015/863; toteaa, että tätä tukivat 

esimerkiksi arvio DEHP:n turvallisempien 

vaihtoehtojen saatavuudesta sekä 

myönteinen sosioekonominen arvio
1a

; 

 ______________ 

 1a 

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

site/umweltthemen/abfall/ROHS/finalresul

ts/Annex6_RoHS_AnnexII_Dossier_DEH

P.pdf 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/10 

Tarkistus  10 

Bas Eickhout 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Kateřina Konečná 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

Pavel Poc 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Ehdotus komission täytäntöönpanopäätökseksi XXX luvan myöntämiseksi 

dietyyliheksyyliftalaatin (DEHP) käyttötarkoituksille Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan W a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

   W a. toteaa, että luvan myöntäminen 

näin puutteellisen hakemuksen 

perusteella loisi erittäin kielteisen 

ennakkotapauksen REACH-asetuksen 

nojalla tehtäville tuleville lupapäätöksille; 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/11 

Tarkistus  11 

Bas Eickhout 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Kateřina Konečná 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Ehdotus komission täytäntöönpanopäätökseksi XXX luvan myöntämiseksi 

dietyyliheksyyliftalaatin (DEHP) käyttötarkoituksille Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti 

Päätöslauselmaesitys 

2 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  2 a. kehottaa jäsenvaltioita äänestämään 

täytäntöönpanopäätöstä koskevaa 

ehdotusta vastaan, jos komissio ei peruuta 

sitä; 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/12 

Tarkistus  12 

Bas Eickhout 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Kateřina Konečná 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Ehdotus komission täytäntöönpanopäätökseksi XXX luvan myöntämiseksi 

dietyyliheksyyliftalaatin (DEHP) käyttötarkoituksille Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti 

Päätöslauselmaesitys 

2 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  2 b. kehottaa komissiota lopettamaan 

nopeasti DEHP:n käytön kaikissa vielä 

jäljellä olevissa sovelluksissa etenkin, kun 

pehmeälle PVC:lle ja DEHP:lle on 

yleisesti saatavilla turvallisempia 

vaihtoehtoja;  
 

Or. en 

 

 

 


