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23.11.2015 B8-1228/1 

Alteração  1 

Bas Eickhout 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

em nome do Grupo GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Proposta de resolução B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

Projeto de decisão de execução XXX da Comissão que concede uma autorização para 

utilizações de ftalato de bis(2-etil-hexilo) (DEHP) ao abrigo do Regulamento (CE) 

n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho 

Proposta de resolução 

Citação 4-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  – Tendo em conta a Diretiva 2008/98/CE, 

nomeadamente o artigo 4.º 
1a

, 

_____________________ 

1a Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 19 de novembro de 2008, relativa aos 

resíduos e que revoga certas diretivas (JO L 312 

de 22.11.2008, p. 3). 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/2 

Alteração  2 

Bas Eickhout 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

em nome do Grupo GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Proposta de resolução B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

Projeto de decisão de execução XXX da Comissão que concede uma autorização para 

utilizações de ftalato de bis(2-etil-hexilo) (DEHP) ao abrigo do Regulamento (CE) 

n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho 

Proposta de resolução 

Citação 4-B (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  – Tendo em conta a 

Decisão n.º 1386/2013/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, nomeadamente o 

ponto 43, subponto viii, do seu anexo 
1a

, 

 

_____________________ 

1a Decisão n.º 1386/2013/UE do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 20 de novembro de 2013, relativa a um 

programa geral de ação da União para 2020 em matéria 

de ambiente «Viver bem, dentro dos limites do nosso 

planeta» (JO L 354 de 28.12.2013, p. 171). 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/3 

Alteração  3 

Bas Eickhout 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

em nome do Grupo GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Proposta de resolução B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

Projeto de decisão de execução XXX da Comissão que concede uma autorização para 

utilizações de ftalato de bis(2-etil-hexilo) (DEHP) ao abrigo do Regulamento (CE) 

n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho 

Proposta de resolução 

Citação 4-C (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  – Tendo em conta a Diretiva Delegada da 

Comissão (UE) n.º 2015/863, de 31 de 

março de 2015
1a

, 

_______________ 
1a Diretiva Delegada da Comissão (UE) n.º 2015/863, de 

31 de março de 2015, que altera o anexo II da Diretiva 

2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho no 

que diz respeito à lista de substâncias sujeitas a restrição 

(JO L 137, 4.6.2015, p. 10). 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/4 

Alteração  4 

Bas Eickhout 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

em nome do Grupo GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Proposta de resolução B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

Projeto de decisão de execução XXX da Comissão que concede uma autorização para 

utilizações de ftalato de bis(2-etil-hexilo) (DEHP) ao abrigo do Regulamento (CE) 

n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho 

Proposta de resolução 

Citação 4-D (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  – Tendo em conta a sua resolução, de 9 de 

julho de 2015, sobre a eficiência na 

utilização dos recursos: transição para 

uma economia circular
1a

, 

_______________ 
1a Textos Aprovados, P8_TA(2015)0266. 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/5 

Alteração  5 

Bas Eickhout 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

Projeto de decisão de execução XXX da Comissão que concede uma autorização para 

utilizações de ftalato de bis(2-etil-hexilo) (DEHP) ao abrigo do Regulamento (CE) 

n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho 

Proposta de resolução 

Considerando U-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  U-A. Considerando que o SEAC indicou 

que era possível utilizar os resíduos 

pós-industriais com baixo teor de DEHP 

como matéria-prima alternativa, o que 

contribuiria igualmente para aumentar a 

qualidade dos produtos reciclados, mas 

que seria improvável que as empesas de 

reciclagem conseguissem transferir para 

os utilizadores a jusante o aumento dos 

preços dos produtos reciclados de maior 

qualidade, uma vez que tendem a produzir 

artigos situados no extremo inferior da 

cadeia de valor;  que o SEAC indicou que 

não fora considerada a possibilidade de os 

transformadores de matérias plásticas 

utilizarem como matéria-prima, em vez de 

materiais reciclados, PVC virgem com 

outros plastificantes não classificados 

como SVHC, dado os requerentes terem 

indicado que os transformadores de 

matérias plásticas poderiam perder a 

competitividade após incorrerem no custo 

adicional inerente à utilização de PVC 

virgem;  

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/6 

Alteração  6 

Bas Eickhout 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

Projeto de decisão de execução XXX da Comissão que concede uma autorização para 

utilizações de ftalato de bis(2-etil-hexilo) (DEHP) ao abrigo do Regulamento (CE) 

n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho 

Proposta de resolução 

Considerando U-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  U-B. Considerando que é inaceitável 

tolerar numerosos casos potenciais de 

infertilidade masculina pela simples razão 

de permitir que as empresas de reciclagem 

de PVC maleável e os utilizadores a 

jusante reduzam os seus custos de 

produção de artigos de baixo valor, de 

modo a poderem competir com as 

importações de baixa qualidade; 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/7 

Alteração  7 

Bas Eickhout 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

em nome do Grupo GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Proposta de resolução B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

Projeto de decisão de execução XXX da Comissão que concede uma autorização para 

utilizações de ftalato de bis(2-etil-hexilo) (DEHP) ao abrigo do Regulamento (CE) 

n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho 

Proposta de resolução 

Considerando V-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  V-A. Considerando que um dos 

argumentos apresentados pelo SEAC a 

favor da concessão da autorização é a 

existência de um incentivo político e 

social para promover a reciclagem como 

forma sustentável de gestão dos recursos 

naturais;  que este argumento simplista 

não tem em conta a hierarquia em 

matéria de gestão de resíduos conforme 

disposto no artigo 4.º da Diretiva 

2008/98/CE, segundo a qual a prevenção 

tem prioridade sobre a reciclagem; que 

este argumento simplista não reconhece 

as disposições explícitas do Sétimo 

Programa de Ação em matéria de 

Ambiente, que preconiza o 

desenvolvimento de ciclos de materiais 

não tóxicos, para que os resíduos 

reciclados possam ser utilizados como 

fonte importante e fiável de matéria-prima 

na União; 
 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/8 

Alteração  8 

Bas Eickhout 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

em nome do Grupo GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Proposta de resolução B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

Projeto de decisão de execução XXX da Comissão que concede uma autorização para 

utilizações de ftalato de bis(2-etil-hexilo) (DEHP) ao abrigo do Regulamento (CE) 

n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho 

Proposta de resolução 

Considerando V-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  V-B. Considerando, além disso, que, na 

sua resolução de 9 de julho de 2015 sobre 

"a eficiência na utilização dos recursos: 

transição para uma economia circular", o 

Parlamento sublinhou que a reciclagem 

não deve justificar a perpetuação da 

utilização de substâncias com histórico 

perigoso;  que o DEHP é uma substância 

com histórico perigoso, tendo sido 

reconhecida como tal pelo setor em 

causa
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 

Alteração  9 

Bas Eickhout 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

Projeto de decisão de execução XXX da Comissão que concede uma autorização para 

utilizações de ftalato de bis(2-etil-hexilo) (DEHP) ao abrigo do Regulamento (CE) 

n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho 

Proposta de resolução 

Considerando V-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  V-C. Considerando que a utilização de 

DEHP foi limitada em equipamentos 

elétricos e eletrónicos nos termos da 

Diretiva Delegada da Comissão (UE) 

n.º 2015/863; que essa limitação se 

fundamenta, nomeadamente, num estudo 

da disponibilidade de outras soluções 

mais seguras do que os DEHP, bem como 

numa avaliação socioeconómica 

positiva
1a

; 

______________ 
 

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 

Alteração  10 

Bas Eickhout 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

em nome do Grupo GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Proposta de resolução B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

Projeto de decisão de execução XXX da Comissão que concede uma autorização para 

utilizações de ftalato de bis(2-etil-hexilo) (DEHP) ao abrigo do Regulamento (CE) 

n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho 

Proposta de resolução 

Considerando W-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

   W-A. Considerando que a concessão de 

uma autorização para um pedido que é 

caracterizado por muitas deficiências 

constituiria um péssimo precedente para 

futuras decisões de autorização nos 

termos do Regulamento REACH; 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/11 

Alteração  11 

Bas Eickhout 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

Projeto de decisão de execução XXX da Comissão que concede uma autorização para 

utilizações de ftalato de bis(2-etil-hexilo) (DEHP) ao abrigo do Regulamento (CE) 

n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho 

Proposta de resolução 

N.º 2-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  2-A. Insta os Estados-Membros a votarem 

contra o projeto de decisão de execução se 

a Comissão não o retirar; 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/12 

Alteração  12 

Bas Eickhout 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

Projeto de decisão de execução XXX da Comissão que concede uma autorização para 

utilizações de ftalato de bis(2-etil-hexilo) (DEHP) ao abrigo do Regulamento (CE) 

n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho 

Proposta de resolução 

N.º 2-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  2-B. Insta a Comissão a pôr rapidamente 

termo à utilização de DEHP em todos os 

pedidos restantes, tanto mais que 

alternativas mais seguras ao PVC 

maleável e ao DEHP se encontram 

amplamente disponíveis;   

Or. en 

 

 


