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Amendement  1 

Bas Eickhout 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Kateřina Konečná 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Pavel Poc 

 

Ontwerpresolutie B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Ontwerp van uitvoeringsbesluit XXX voor het verlenen van toestemming voor het gebruik 

van bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 van 

het Europees Parlement en de Raad 

Ontwerpresolutie 

Visum 4 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  – gezien Richtlijn 2008/98/EG, met name 

artikel 4 hiervan
1
, 

_____________________ 

1 Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en 

de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen 

en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PB L 312 

van 22.11.2008, blz. 3). 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/2 

Amendement  2 

Bas Eickhout 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Kateřina Konečná 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Pavel Poc 

 

Ontwerpresolutie B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Ontwerp van uitvoeringsbesluit XXX voor het verlenen van toestemming voor het gebruik 

van bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 van 

het Europees Parlement en de Raad 

Ontwerpresolutie 

Visum 4 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  – gezien Besluit nr. 1386/2013/EU van het 

Europees Parlement en de Raad, met 

name paragraaf 43, onder e), punt viii) 

van de bijlage hierbij
1
, 

_____________________ 

1 Besluit nr. 1386/2013/EU van het Europees Parlement 

en de Raad van 20 november 2013 inzake een nieuw 

algemeen milieuactieprogramma voor de Europese Unie 

voor de periode tot en met 2020 " Goed leven, binnen de 

grenzen van onze planeet " . (PB L 354 van 28.12.2013, 

blz. 171). 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/3 

Amendement  3 

Bas Eickhout 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Kateřina Konečná 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Pavel Poc 

 

Ontwerpresolutie B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Ontwerp van uitvoeringsbesluit XXX voor het verlenen van toestemming voor het gebruik 

van bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 van 

het Europees Parlement en de Raad 

Ontwerpresolutie 

Visum 4 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  – gezien Gedelegeerde Richtlijn (EU) 

2015/863 van de Commissie van 31 maart 

2015
1
, 

_______________ 
1 Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2015/863 van de 

Commissie van 31 maart 2015 tot wijziging van bijlage 

II bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement 

en de Raad wat betreft de lijst van stoffen waarvoor 

beperkingen gelden (PB L 137 van 4.6.2015, blz. 10). 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/4 

Amendement  4 

Bas Eickhout 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Kateřina Konečná 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Pavel Poc 

 

Ontwerpresolutie B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Ontwerp van uitvoeringsbesluit XXX voor het verlenen van toestemming voor het gebruik 

van bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 van 

het Europees Parlement en de Raad 

Ontwerpresolutie 

Visum 4 quinquies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  – gezien zijn resolutie van 9 juli 2015 over 

hulpbronnenefficiëntie: de overgang naar 

een circulaire economie
1
, 

_______________ 
1 Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0266. 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/5 

Amendement  5 

Bas Eickhout 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Kateřina Konečná 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Ontwerp van uitvoeringsbesluit XXX voor het verlenen van toestemming voor het gebruik 

van bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 van 

het Europees Parlement en de Raad 

Ontwerpresolutie 

Overweging U bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  U bis. overwegende dat het SEAC opmerkt 

dat het mogelijk is industrieel afval met 

een lage DEHP-inhoud te gebruiken als 

alternatief basismateriaal, hetgeen ook de 

kwaliteit van de geproduceerde 

gerecyclede materialen zou verhogen, 

maar dat de recyclers waarschijnlijk geen 

prijsverhoging voor gerecyclede 

materialen van betere kwaliteit zouden 

kunnen doorschuiven naar de 

downstream-gebruiker, omdat zij 

gewoonlijk artikelen produceren die zich 

situeren aan het ondereinde van het 

waardespectrum; overwegende dat het 

SEAC heeft gesteld dat het alternatief 

voor kunststofverwerkers om als 

basismateriaal in plaats van gerecycled 

materiaal gebruik te maken van niet-

gerecycleerd pvc met andere weekmakers 

die geen zeer zorgwekkende stof zijn, niet 

is behandeld, omdat de aanvragers 

hebben aangegeven dat de 

kunststofverwerkers wellicht niet 

concurrerend zullen blijven, als zij de 

bijkomende kosten van het gebruik van 

niet-gerecycleerd pvc krijgen opgelegd; 
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Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/6 

Amendement  6 

Bas Eickhout 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Kateřina Konečná 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Ontwerp van uitvoeringsbesluit XXX voor het verlenen van toestemming voor het gebruik 

van bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 van 

het Europees Parlement en de Raad 

Ontwerpresolutie 

Overweging U ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  U ter. overwegende dat het 

onaanvaardbaar is potentieel talrijke 

gevallen van mannelijke infertiliteit te 

tolereren, alleen om recyclers van zacht 

pvc en downstream-gebruikers in staat te 

stellen kosten te besparen bij de productie 

van laagwaardige artikelen, om te 

concurreren met import van lage 

kwaliteit; 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/7 

Amendement  7 

Bas Eickhout 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Kateřina Konečná 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Pavel Poc 

 

Ontwerpresolutie B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Ontwerp van uitvoeringsbesluit XXX voor het verlenen van toestemming voor het gebruik 

van bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 van 

het Europees Parlement en de Raad 

Ontwerpresolutie 

Overweging V bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  V bis. overwegende dat een van de 

argumenten van het SEAC voor de 

verlening van autorisatie is dat er een 

politieke en maatschappelijke stimulans is 

om recycling te promoten als duurzame 

manier om om te gaan met natuurlijke 

hulpbronnen ("there is a political and 

societal incentive to promote recycling as 

a sustainable way to handle natural 

resources"); overwegende dat met dit 

simplistische argument de afvalhiërarchie 

wordt genegeerd die is vastgesteld in 

artikel 4 van Richtlijn 2008/98/EG, 

volgens welke preventie prioriteit krijgt 

boven recycling; overwegende dat met dit 

simplistische argument ook expliciete 

bepalingen terzijde worden geschoven van 

het 7e milieuactieprogramma waarin 

wordt verzocht om de ontwikkeling van 

niet-toxische materiaalcycli, om ervoor te 

zorgen dat gerecycled afval kan worden 

gebruikt als belangrijke, betrouwbare 

bron van grondstoffen in de Unie; 

Or. en 



 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

23.11.2015 B8-1228/8 

Amendement  8 

Bas Eickhout 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Kateřina Konečná 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Pavel Poc 

 

Ontwerpresolutie B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Ontwerp van uitvoeringsbesluit XXX voor het verlenen van toestemming voor het gebruik 

van bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 van 

het Europees Parlement en de Raad 

Ontwerpresolutie 

Overweging V ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  V ter. overwegende dat het Parlement 

bovendien in zijn resolutie van 9 juli 2015 

over hulpbronnenefficiëntie: de overgang 

naar een circulaire economie heeft 

benadrukt dat recycling niet mag dienen 

als rechtvaardiging voor het voortgezette 

gebruik van uitgefaseerde gevaarlijke 

stoffen; overwegende dat DEHP een 

uitgefaseerde gevaarlijke stof is en ook als 

dusdanig wordt erkend door de sector in 

kwestie
1
; 

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

Progress_Report_2015_English.pdf 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/9 

Amendement  9 

Bas Eickhout 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Kateřina Konečná 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Ontwerp van uitvoeringsbesluit XXX voor het verlenen van toestemming voor het gebruik 

van bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 van 

het Europees Parlement en de Raad 

Ontwerpresolutie 

Overweging V quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  V quater. overwegende dat het gebruik 

van DEHP beperkt is in elektrische en 

elektronische apparatuur overeenkomstig 

Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2015/863 

van de Commissie; overwegende dat 

hiertoe onder andere is besloten op basis 

van een beoordeling van de 

beschikbaarheid van veiligere 

alternatieven voor DEHP, alsmede van 

een positieve sociaaleconomische 

beoordeling
1
; 

______________ 
 

1 http://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/umweltt

hemen/abfall/ROHS/finalresults/Annex6_RoHS_Annex

II_Dossier_DEHP.pdf  

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/10 

Amendement  10 

Bas Eickhout 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Kateřina Konečná 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Pavel Poc 

 

Ontwerpresolutie B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Ontwerp van uitvoeringsbesluit XXX voor het verlenen van toestemming voor het gebruik 

van bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 van 

het Europees Parlement en de Raad 

Ontwerpresolutie 

Overweging W bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  W bis. overwegende dat met de verlening 

van autorisatie voor een aanvraag die zo 

veel gebreken vertoont, een erg slecht 

precedent is geschapen voor toekomstige 

autorisatiebesluiten in het kader van 

REACH; 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/11 

Amendement  11 

Bas Eickhout 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Kateřina Konečná 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Ontwerp van uitvoeringsbesluit XXX voor het verlenen van toestemming voor het gebruik 

van bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 van 

het Europees Parlement en de Raad 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  2 bis. verzoekt de lidstaten tegen het 

ontwerp van uitvoeringsbesluit te 

stemmen, als de Commissie dit niet 

intrekt; 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/12 

Amendement  12 

Bas Eickhout 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Kateřina Konečná 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Ontwerp van uitvoeringsbesluit XXX voor het verlenen van toestemming voor het gebruik 

van bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 van 

het Europees Parlement en de Raad 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  2 ter. verzoekt de Commissie snel een 

einde te maken aan het gebruik van 

DEHP in alle resterende toepassingen, te 

meer daar veiligere alternatieven voor 

zacht pvc en voor DEHP alom 

beschikbaar zijn;  

Or. en 

 

 


