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BG Единство в многообразието BG

7.2.2020 B9-0089/1

Изменение 1
Бас Ейкхаут
от името на групата Verts/ALE
Юте Гутеланд
от името на групата S&D
Мартин Хойсик

Предложение за резолюция B9-0089/2020
Бас Ейкхаут, Мария Арена, Мартин Хойсик
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Проект на регламент на Комисията за изменение на приложение XVII към Регламент 
(ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, 
оценката, разрешаването и ограничаването на химикали („REACH“) по отношение на 
оловото и неговите съединения

Предложение за резолюция
Позоваване 7 a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

 – като взе предвид своята 
резолюция от 15 януари 2020 г. 
относно Европейския зелен пакт1a,
____________

1a Приети текстове, P9_TA(2020)0005.

Or. en



AM\1198499BG.docx PE647.523v01-00

BG Единство в многообразието BG

7.2.2020 B9-0089/2

Изменение 2
Бас Ейкхаут
от името на групата Verts/ALE
Юте Гутеланд
от името на групата S&D
Мартин Хойсик

Предложение за резолюция B9-0089/2020
Бас Ейкхаут, Мария Арена, Мартин Хойсик
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Проект на регламент на Комисията за изменение на приложение XVII към Регламент 
(ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, 
оценката, разрешаването и ограничаването на химикали („REACH“) по отношение на 
оловото и неговите съединения

Предложение за резолюция
Съображение П

Предложение за резолюция Изменение

П. като има предвид, че подобни 
дерогации са в противоречие с 
дългогодишна позиция на Парламента; 
като има предвид, че Парламентът вече 
специално подчерта през 2001 г., че 
„рециклирането на PVC не трябва да 
води до затвърждаване на проблема с 
тежките метали“27; като има предвид, че 
Парламентът, в своята резолюция от 
9 юли 2015 г. относно ефективното 
използване на ресурсите: преминаване 
към кръгова икономика, подчерта, че 
„рециклирането не следва да оправдава 
увековечаването на употребата на 
опасни вещества от миналото“28;  като 
има предвид, че през 2015 г. 
Парламентът предприе съответните 
действия, като възрази срещу 
разрешаването на DEHP, друго 
вещество от миналото, за 
рециклирането на PVC29 ; като има 
предвид, че отново през 2018 г. 
Парламентът заяви, „че в съответствие с 
йерархията на отпадъците 
предотвратяването има приоритет пред 
рециклирането и че съответно 

П. като има предвид, че подобни 
дерогации са в противоречие с 
дългогодишна позиция на Парламента, 
препотвърдена в множество 
резолюции и най-наскоро на 15 януари 
2020 г.; като има предвид, че 
Парламентът вече специално подчерта 
през 2001 г., че „рециклирането на PVC 
не трябва да води до затвърждаване на 
проблема с тежките метали“27; като има 
предвид, че Парламентът, в своята 
резолюция от 9 юли 2015 г. относно 
ефективното използване на ресурсите: 
преминаване към кръгова икономика, 
подчерта, че „рециклирането не следва 
да оправдава увековечаването на 
употребата на опасни вещества от 
миналото“28; като има предвид, че през 
2015 г. Парламентът предприе 
съответните действия, като възрази 
срещу разрешаването на DEHP, друго 
вещество от миналото, за 
рециклирането на PVC29 ; като има 
предвид, че отново през 2018 г. 
Парламентът заяви, „че в съответствие с 
йерархията на отпадъците 
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рециклирането не следва да оправдава 
безконечното използване на опасни 
вещества от миналото“30;

______________
27 ОВ C 21 E, 24.1.2002 г., стр. 112.
28 OВ C 265, 11.8.2017 г., стр. 65.
29 OВ C 366, 27.10.2017 г., стр. 96.
30 ОВ C 433, 23.12.2019 г., стр. 146.

предотвратяването има приоритет пред 
рециклирането и че съответно 
рециклирането не следва да оправдава 
безконечното използване на опасни 
вещества от миналото“30; като има 
предвид, че на 15 януари 2020 г., в 
своята резолюция относно 
Европейския зелен пакт, 
Парламентът изрично заяви, че 
забранените вещества „следва да не 
бъдат повторно въвеждани на пазара 
на ЕС в потребителски продукти чрез 
дейности на рециклиране“30a;
______________

27 ОВ C 21 E, 24.1.2002 г., стр. 112.
28 OВ C 265, 11.8.2017 г., стр. 65.
29 OВ C 366, 27.10.2017 г., стр. 96.
30 ОВ C 433, 23.12.2019 г., стр. 146.
30aПриети текстове, P9_TA(2020)0005.
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Изменение 3
Бас Ейкхаут
от името на групата Verts/ALE
Юте Гутеланд
от името на групата S&D
Мартин Хойсик

Предложение за резолюция B9-0089/2020
Бас Ейкхаут, Мария Арена, Мартин Хойсик
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Проект на регламент на Комисията за изменение на приложение XVII към Регламент 
(ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, 
оценката, разрешаването и ограничаването на химикали („REACH“) по отношение на 
оловото и неговите съединения

Предложение за резолюция
Съображение Ш

Предложение за резолюция Изменение

Ш. като има предвид, че проектът на 
регламент на Комисията ограничава 
дерогациите за рециклирания PVC до 
определени приложения и въвежда 
изискване за прилагане на олово в слой 
от новопроизведен PVC със забавяне от 
пет години за гъвкавия PVC;

Ш. като има предвид, че проектът на 
регламент на Комисията ограничава 
дерогациите за рециклирания PVC до 
определени приложения и въвежда 
изискване за прилагане на олово в слой 
от новопроизведен PVC за поднабор от 
засегнатите изделия, със забавяне от 
пет години за гъвкавия PVC;
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