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23.11.2015 B8-1228/1 

Predlog spremembe  1 

Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

v imenu skupine GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Predlog resolucije B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

Osnutek izvedbenega sklepa Komisije XXX o dodelitvi avtorizacije za uporabo bis(2-

etilheksil)ftalata (DEHP) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in 

Sveta 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 4 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  – ob upoštevanju Direktive 2008/98/ES in 

zlasti člena 4 Direktive
1a

, 

 

_____________________ 

1a Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in 

razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 22.11.2008, 

str. 3). 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/2 

Predlog spremembe  2 

Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

v imenu skupine GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Predlog resolucije B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

Osnutek izvedbenega sklepa Komisije XXX o dodelitvi avtorizacije za uporabo bis(2-

etilheksil)ftalata (DEHP) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in 

Sveta 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 4 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  – ob upoštevanju Sklepa št. 1386/2013/EU 

Evropskega parlamenta in Sveta, zlasti 

odstavka 43(iii) Priloge k Sklepu
1a

, 

 

_____________________ 

1a Sklep št. 1386/2013/EU Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 20. novembra 2013 o splošnem okoljskem 

akcijskem programu Unije do leta 2020 „Dobro živeti ob 

upoštevanju omejitev našega planeta“ (UL L 354, 

28.12.2013, str. 171). 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

23.11.2015 B8-1228/3 

Predlog spremembe  3 

Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

v imenu skupine GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Predlog resolucije B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

Osnutek izvedbenega sklepa Komisije XXX o dodelitvi avtorizacije za uporabo bis(2-

etilheksil)ftalata (DEHP) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in 

Sveta 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 4 c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  – ob upoštevanju Delegirane direktive 

Komisije (EU) 2015/863 z dne 31. marca 

2015
1a

, 

_______________ 
1a Delegirana direktiva Komisije (EU) 2015/863 z dne 

31. marca 2015 o spremembi priloge II k Direktivi 

2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s 

seznamom omejenih snovi (UL L 137, 4.6.2015, str. 10). 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/4 

Predlog spremembe  4 

Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

v imenu skupine GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Predlog resolucije B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

Osnutek izvedbenega sklepa Komisije XXX o dodelitvi avtorizacije za uporabo bis(2-

etilheksil)ftalata (DEHP) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in 

Sveta 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 4 d (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  – ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. 

julija 2015 o učinkoviti rabi virov: prehod 

na krožno gospodarstvo
1a

,  

_______________ 
1a Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0266. 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/5 

Predlog spremembe  5 

Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

Osnutek izvedbenega sklepa Komisije XXX o dodelitvi avtorizacije za uporabo bis(2-

etilheksil)ftalata (DEHP) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in 

Sveta 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava U a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Ua. ker je Odbor za socialno-ekonomsko 

analizo ugotovil, da je mogoče 

industrijske odpadke z nizko vsebnostjo 

DEHP sicer uporabiti kot alternativno 

surovino, s čimer bi se tudi povečala 

kakovost proizvedenih recikliranih 

materialov, vendar pri tem recikliranem 

materialu verjetno ne bi bilo mogoče 

prenesti zvišanja cene za večjo kakovost 

recikliranih materialov na nadaljnje 

uporabnike, saj ti pogosto proizvajajo 

izdelke nižje vrednosti; ker je ta odbor 

navedel, da se druga možnost, pri kateri bi 

predelovalci plastike kot surovino 

namesto recikliranega materiala uporabili 

nereciklirani PVC z drugimi mehčali 

plastike, ki ne zbujajo velike skrbi, ni 

upoštevala, saj sta vlagatelja navedla, da 

predelovalci plastike morda ne bodo več 

konkurenčni, če bodo imeli zaradi 

uporabe nerecikliranega PVC dodatne 

stroške; 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/6 

Predlog spremembe  6 

Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

Osnutek izvedbenega sklepa Komisije XXX o dodelitvi avtorizacije za uporabo bis(2-

etilheksil)ftalata (DEHP) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in 

Sveta 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava U b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Ub. ker ni sprejemljivo, da se dopustijo 

potencialno številni primeri neplodnosti 

moških zgolj za to, da se izvajalcem 

recikliranja mehkega PVC in nadaljnjim 

uporabnikom omogočijo nižji stroški v 

proizvodnji izdelkov nizke vrednosti, da 

bodo lahko konkurirali uvoženim 

izdelkom nizke kakovosti; 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/7 

Predlog spremembe  7 

Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

v imenu skupine GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Predlog resolucije B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

Osnutek izvedbenega sklepa Komisije XXX o dodelitvi avtorizacije za uporabo bis(2-

etilheksil)ftalata (DEHP) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in 

Sveta 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava V a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Va. ker Odbor za socialno-ekonomsko 

analizo v eni od utemeljitev v prid 

dodelitvi avtorizacije navaja, da se 

recikliranje kot trajnostni način ravnanja 

z naravnimi viri spodbuja na politični in 

družbeni ravni; ker v tej poenostavljeni 

trditvi ni bila upoštevana hierarhija 

ravnanja z odpadki iz člena 4 Direktive 

2008/98/ES, kjer ima preprečevanje 

nastajanja prednost pred recikliranjem; 

ker se v tej trditvi tudi niso upoštevale 

izrecne določbe sedmega okoljskega 

akcijskega programa, v katerih se poziva k 

razvoju ciklov nestrupenih materialov, da 

se bodo lahko reciklirani odpadki 

uporabljali kot zanesljiv pomemben vir 

surovin za Unijo; 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/8 

Predlog spremembe  8 

Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

v imenu skupine GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Predlog resolucije B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

Osnutek izvedbenega sklepa Komisije XXX o dodelitvi avtorizacije za uporabo bis(2-

etilheksil)ftalata (DEHP) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in 

Sveta 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava V b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Vb. ker je poleg tega Parlament v svoji 

resoluciji z dne 9. julija 2015 o učinkoviti 

rabi virov: prehod na krožno gospodarstvo 

poudaril, da recikliranje ne bi smelo 

upravičevati nadaljnje uporabe nevarnih 

snovi v prihodnosti; ker je DEHP nevarna 

snov v prihodnosti in jo kot tako priznava 

tudi industrija
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 

Predlog spremembe  9 

Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

Osnutek izvedbenega sklepa Komisije XXX o dodelitvi avtorizacije za uporabo bis(2-

etilheksil)ftalata (DEHP) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in 

Sveta 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava V c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Vc. ker je v skladu z Delegirano direktivo 

Komisije (EU) 2015/863 uporaba DEHP v 

električni in elektronski opremi omejena; 

ker to med drugim temelji na oceni 

razpoložljivih varnejših alternativ za 

DEHP, pa tudi na pozitivni socialno-

ekonomski oceni
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 

Predlog spremembe  10 

Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

v imenu skupine GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Predlog resolucije B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

Osnutek izvedbenega sklepa Komisije XXX o dodelitvi avtorizacije za uporabo bis(2-

etilheksil)ftalata (DEHP) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in 

Sveta 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava W a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Wa. ker bi bila dodelitev avtorizacije za 

uporabo s tako številnimi 

pomanjkljivostmi zelo slab precedens za 

prihodnje sklepe o avtorizaciji v okviru 

uredbe REACH; 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/11 

Predlog spremembe  11 

Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

Osnutek izvedbenega sklepa Komisije XXX o dodelitvi avtorizacije za uporabo bis(2-

etilheksil)ftalata (DEHP) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in 

Sveta 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  2a. poziva države članice, naj glasujejo 

proti osnutku izvedbenega sklepa, če ga 

Komisija ne bo umaknila; 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/12 

Predlog spremembe  12 

Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

Osnutek izvedbenega sklepa Komisije XXX o dodelitvi avtorizacije za uporabo bis(2-

etilheksil)ftalata (DEHP) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in 

Sveta 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  2b. poziva Komisijo, naj hitro odpravi 

uporabo DEHP v vseh preostalih vlogah, 

še posebej, ker so varnejše alternative za 

mehki PVC in DEHP splošno na voljo;  

Or. en 

 

 

 


