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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

7.2.2020 B9-0089/1

Τροπολογία 1
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Jytte Guteland
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Martin Hojsík

Πρόταση ψηφίσματος B9-0089/2020
Bas Eickhout, Maria Arena, Martin Hojsík
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών 
προϊόντων (REACH) όσον αφορά τον μόλυβδο και τις ενώσεις του

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 – έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 15ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία1a,
____________

1a Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P9_TA(2020)0005.

Or. en
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7.2.2020 B9-0089/2

Τροπολογία 2
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Jytte Guteland
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Martin Hojsík

Πρόταση ψηφίσματος B9-0089/2020
Bas Eickhout, Maria Arena, Martin Hojsík
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών 
προϊόντων (REACH) όσον αφορά τον μόλυβδο και τις ενώσεις του

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

IΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω 
παρεκκλίσεις αντιβαίνουν στην πάγια θέση 
του Κοινοβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι το Κοινοβούλιο έχει ήδη τονίσει 
συγκεκριμένα το 2001 ότι «η ανακύκλωση 
του ΡVC δεν θα πρέπει να έχει ως 
συνέπεια τη διαιώνιση του προβλήματος 
των βαρέων μετάλλων»27· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το Κοινοβούλιο τόνισε στο 
ψήφισμά του, της 9ης Ιουλίου 2015, 
σχετικά με την «αποδοτικότητα των 
πόρων: προς μια κυκλική οικονομία», ότι 
«η ανακύκλωση δεν πρέπει να δικαιολογεί 
τη διαιώνιση της χρήσης επικίνδυνων 
παλαιών ουσιών»28· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, το 2015, το Κοινοβούλιο ενήργησε 
αναλόγως και απέρριψε την έγκριση του 
DEHP, μιας άλλης παλαιάς ουσίας, για την 
ανακύκλωση του PVC29· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, ξανά το 2018, το Κοινοβούλιο 
επανέλαβε «ότι, σύμφωνα με την 
ιεράρχηση των αποβλήτων, η πρόληψη 
έχει προτεραιότητα έναντι της 
ανακύκλωσης και ότι, αντίστοιχα, η 
ανακύκλωση δεν πρέπει να δικαιολογεί τη 
διαιώνιση της χρήσης επικίνδυνων 

IΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω 
παρεκκλίσεις αντιβαίνουν στην πάγια θέση 
του Κοινοβουλίου, η οποία έχει 
επιβεβαιωθεί σε πολλά ψηφίσματα, με πιο 
πρόσφατο αυτό της 15ης Ιανουαρίου 
2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Κοινοβούλιο έχει ήδη τονίσει 
συγκεκριμένα το 2001 ότι «η ανακύκλωση 
του ΡVC δεν θα πρέπει να έχει ως 
συνέπεια τη διαιώνιση του προβλήματος 
των βαρέων μετάλλων»27· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το Κοινοβούλιο τόνισε στο 
ψήφισμά του, της 9ης Ιουλίου 2015, 
σχετικά με την «αποδοτικότητα των 
πόρων: προς μια κυκλική οικονομία», ότι 
«η ανακύκλωση δεν πρέπει να δικαιολογεί 
τη διαιώνιση της χρήσης επικίνδυνων 
παλαιών ουσιών»28· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, το 2015, το Κοινοβούλιο ενήργησε 
αναλόγως και απέρριψε την έγκριση του 
DEHP, μιας άλλης παλαιάς ουσίας, για την 
ανακύκλωση του PVC29· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, ξανά το 2018, το Κοινοβούλιο 
επανέλαβε «ότι, σύμφωνα με την 
ιεράρχηση των αποβλήτων, η πρόληψη 
έχει προτεραιότητα έναντι της 
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παλαιών ουσιών30·

______________
27 ΕΕ C 21 E της 24.1.2002, σ. 112.
28 ΕΕ C 265 της 11.8.2017, σ. 65.
29 ΕΕ C 366 της 27.10.2017, σ. 96.
30 ΕΕ C 433 της 23.12.2019, σ. 146.

ανακύκλωσης και ότι, αντίστοιχα, η 
ανακύκλωση δεν πρέπει να δικαιολογεί τη 
διαιώνιση της χρήσης επικίνδυνων 
παλαιών ουσιών30· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, στις 15 Ιανουαρίου 2020, στο 
ψήφισμά του σχετικά με την ευρωπαϊκή 
πράσινη συμφωνία, το Κοινοβούλιο 
δήλωσε ρητά ότι οι απαγορευμένες ουσίες 
«δεν θα πρέπει να επανεισέρχονται στην 
αγορά της ΕΕ μέσα σε καταναλωτικά 
αγαθά μέσω δραστηριοτήτων 
ανακύκλωσης»30α·
______________

27 ΕΕ C 21 E της 24.1.2002, σ. 112.
28 ΕΕ C 265 της 11.8.2017, σ. 65.
29 ΕΕ C 366 της 27.10.2017, σ. 96.
30 ΕΕ C 433 της 23.12.2019, σ. 146.
30aΚείμενα που εγκρίθηκαν, 
P9_TA(2020)0005.

Or. en
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Τροπολογία 3
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Jytte Guteland
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Martin Hojsík

Πρόταση ψηφίσματος B9-0089/2020
Bas Eickhout, Maria Arena, Martin Hojsík
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών 
προϊόντων (REACH) όσον αφορά τον μόλυβδο και τις ενώσεις του

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΚΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο 
κανονισμού της Επιτροπής περιορίζει τις 
παρεκκλίσεις για ανακτημένο PVC σε 
συγκεκριμένες εφαρμογές και εισάγει 
απαίτηση ενσωμάτωσης του μολύβδου 
εντός στρώσης από PVC που έχει παραχθεί 
πρόσφατα, με μεταβατική περίοδο πέντε 
ετών για το εύκαμπτο PVC·

ΚΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο 
κανονισμού της Επιτροπής περιορίζει τις 
παρεκκλίσεις για ανακτημένο PVC σε 
συγκεκριμένες εφαρμογές και εισάγει —
για ένα υποσύνολο των σχετικών 
προϊόντων— απαίτηση ενσωμάτωσης του 
μολύβδου εντός στρώσης από PVC που 
έχει παραχθεί πρόσφατα, με μεταβατική 
περίοδο πέντε ετών για το εύκαμπτο PVC·

Or. en


