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7.2.2020 B9-0089/1

Ændringsforslag 1
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen
Jytte Guteland
for S&D-Gruppen
Martin Hojsík

Forslag til beslutning B9-0089/2020
Bas Eickhout, Maria Arena, Martin Hojsík
for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Udkast til Kommissionens forordning om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og 
Rådets (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger 
for kemikalier (REACH) for så vidt angår bly og dets forbindelser

Forslag til beslutning
Henvisning 7 a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 – der henviser til sin beslutning af 
15. januar 2020 om den europæiske 
grønne pagt1a,
____________

1a Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0005.

Or. en
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7.2.2020 B9-0089/2

Ændringsforslag 2
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen
Jytte Guteland
for S&D-Gruppen
Martin Hojsík

Forslag til beslutning B9-0089/2020
Bas Eickhout, Maria Arena, Martin Hojsík
for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Udkast til Kommissionens forordning om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt 
begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår bly og dets forbindelser

Forslag til beslutning
Betragtning P

Forslag til beslutning Ændringsforslag

P. der henviser til, at sådanne 
undtagelser er i modstrid med Parlamentets 
mangeårige holdning; der henviser til, at 
Parlamentet allerede i 2001 udtrykkeligt 
understregede, at "genanvendelse af pvc 
ikke må forlænge problemet med 
tungmetaller"27; der henviser til, at 
Parlamentet i sin beslutning af 9. juli 2015 
om ressourceeffektivitet: overgang til en 
cirkulær økonomi understregede, at 
genanvendelse ikke bør retfærdiggøre 
fortsat anvendelse af farlige stoffer28; der 
henviser til, at Parlamentet i 2015 handlede 
i overensstemmelse hermed ved at gøre 
indsigelse mod godkendelsen af DEHP, et 
andet historisk stof, til genanvendelse af 
PVC29; der henviser til, at Parlamentet i 
2018 igen understregede, at forebyggelse i 
henhold til affaldshierarkiet prioriteres 
højere end genanvendelse, og at 
genanvendelse derfor ikke bør 
retfærdiggøre fortsat anvendelse af farlige 
stoffer30;

______________
27 EUT C 21 E, 24.1.2002, s. 112.
28 EUT C 265, 11.8.2017, s. 65.

P. der henviser til, at sådanne 
undtagelser er i modstrid med Parlamentets 
mangeårige holdning, som er blevet 
bekræftet i mange beslutninger; senest 
den 15. januar 2020; der henviser til, at 
Parlamentet allerede i 2001 udtrykkeligt 
understregede, at "genanvendelse af pvc 
ikke må forlænge problemet med 
tungmetaller"27; der henviser til, at 
Parlamentet i sin beslutning af 9. juli 2015 
om ressourceeffektivitet: overgang til en 
cirkulær økonomi understregede, at 
genanvendelse ikke bør retfærdiggøre 
fortsat anvendelse af farlige stoffer28; der 
henviser til, at Parlamentet i 2015 handlede 
i overensstemmelse hermed ved at gøre 
indsigelse mod godkendelsen af DEHP, et 
andet historisk stof, til genanvendelse af 
PVC29; der henviser til, at Parlamentet i 
2018 igen understregede, at forebyggelse i 
henhold til affaldshierarkiet prioriteres 
højere end genanvendelse, og at 
genanvendelse derfor ikke bør 
retfærdiggøre fortsat anvendelse af farlige 
stoffer30; der henviser til, at Parlamentet 
den 15. januar 2020 i sin beslutning om 
den europæiske grønne pagt udtrykkeligt 
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29 EUT C 366, 27.10.2017, s. 96.
30 EUT C 433, 23.12.2019, s. 146.

anførte, at forbudte stoffer "ikke bør 
genindføres på EU-markedet i forbindelse 
med genbrugsaktiviteter"30a;
______________

27 EUT C 21 E, 24.1.2002, s. 112.
28 EUT C 265, 11.8.2017, s. 65.
29 EUT C 366, 27.10.2017, s. 96.
30 EUT C 433, 23.12.2019, s. 146.
30aVedtagne tekster, P9_TA(2020)0005.

Or. en
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Ændringsforslag 3
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen
Jytte Guteland
for S&D-Gruppen
Martin Hojsík

Forslag til beslutning B9-0089/2020
Bas Eickhout, Maria Arena, Martin Hojsík
for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Udkast til Kommissionens forordning om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt 
begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår bly og dets forbindelser

Forslag til beslutning
Betragtning Y

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Y. der henviser til, at udkastet til 
Kommissionens forordning begrænser 
undtagelserne for genvundet PVC til visse 
anvendelser og indfører et krav om, at bly 
skal være omgivet af et lag af nyfremstillet 
PVC, med en frist på fem år for fleksibel 
PVC;

Y. der henviser til, at udkastet til 
Kommissionens forordning begrænser 
undtagelserne for genvundet PVC til visse 
anvendelser og indfører et krav om, at bly 
skal være omgivet af et lag af nyfremstillet 
PVC for en undergruppe af de berørte 
produkter, med en frist på fem år for 
fleksibel PVC;

Or. en


