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Tarkistus 1
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Jytte Guteland
S&D-ryhmän puolesta
Martin Hojsík

Päätöslauselmaesitys B9-0089/2020
Bas Eickhout, Maria Arena, Martin Hojsík
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta
Ehdotus komission asetukseksi kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja 
rajoituksista (REACH) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1907/2006 liitteen XVII muuttamisesta lyijyn ja lyijy-yhdisteiden osalta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 7 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

 – ottaa huomioon 15. tammikuuta 
2020 antamansa päätöslauselman 
Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmasta1 a,
____________
1 a Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0005.
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Tarkistus 2
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Jytte Guteland
S&D-ryhmän puolesta
Martin Hojsík

Päätöslauselmaesitys B9-0089/2020
Bas Eickhout, Maria Arena, Martin Hojsík
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta
Ehdotus komission asetukseksi kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja 
rajoituksista (REACH) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1907/2006 liitteen XVII muuttamisesta lyijyn ja lyijy-yhdisteiden osalta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan P kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

P. katsoo, että tällaiset poikkeukset 
ovat vastoin parlamentin pitkäaikaista 
kantaa; toteaa, että parlamentti korosti 
nimenomaisesti jo vuonna 2001, että 
PVC:n kierrätys ei saa johtaa siihen, että 
raskasmetalliongelma säilyy ennallaan27; 
toteaa, että parlamentti korosti 9. 
heinäkuuta 2015 antamassaan 
päätöslauselmassa ”Resurssitehokkuus: 
siirtyminen kohti kiertotaloutta”, että 
kierrätys ei saisi oikeuttaa jatkamaan 
vaarallisten aineiden käyttöä loputtomiin28; 
toteaa, että vuonna 2015 parlamentti toimi 
vastaavalla tavalla vastustamalla luvan 
myöntämistä toisen vaarallisen aineen, 
DEHP:n, käytölle PVC:n kierrätyksessä29; 
toteaa, että vuonna 2018 parlamentti 
puolestaan muistutti, että jätehierarkian 
mukaisesti jätteen syntymisen 
ehkäiseminen on kierrätykseen nähden 
etusijalla ja että vastaavasti kierrätys ei 
saisi oikeuttaa jatkamaan vaarallisten 
aineiden käyttöä loputtomiin30;

P. katsoo, että tällaiset poikkeukset 
ovat vastoin parlamentin pitkäaikaista 
kantaa, joka on esitetty monissa 
päätöslauselmissa, viimeksi 
15. tammikuuta 2020 annetussa 
päätöslauselmassa; toteaa, että parlamentti 
korosti nimenomaisesti jo vuonna 2001, 
että PVC:n kierrätys ei saa johtaa siihen, 
että raskasmetalliongelma säilyy 
ennallaan27; toteaa, että parlamentti korosti 
9. heinäkuuta 2015 antamassaan 
päätöslauselmassa ”Resurssitehokkuus: 
siirtyminen kohti kiertotaloutta”, että 
kierrätys ei saisi oikeuttaa jatkamaan 
vaarallisten aineiden käyttöä loputtomiin28; 
toteaa, että vuonna 2015 parlamentti toimi 
vastaavalla tavalla vastustamalla luvan 
myöntämistä toisen vaarallisen aineen, 
DEHP:n, käytölle PVC:n kierrätyksessä29; 
toteaa, että vuonna 2018 parlamentti 
puolestaan muistutti, että jätehierarkian 
mukaisesti jätteen syntymisen 
ehkäiseminen on kierrätykseen nähden 
etusijalla ja että vastaavasti kierrätys ei 
saisi oikeuttaa jatkamaan vaarallisten 
aineiden käyttöä loputtomiin30; toteaa, että 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta 
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15. tammikuuta 2020 antamassaan 
päätöslauselmassa parlamentti totesi 
selkeästi, että kiellettyjä aineita ”ei saisi 
tuoda uudelleen EU:n markkinoille 
kulutustuotteissa kierrätettyinä”30 a;

______________ ______________
27 EYVL C 21 E, 24.1.2002, s. 112. 27 EYVL C 21 E, 24.1.2002, s. 112.
28 EUVL C 265, 11.8.2017, s. 65. 28 EUVL C 265, 11.8.2017, s. 65.
29 EUVL C 366, 27.10.2017, s. 96. 29 EUVL C 366, 27.10.2017, s. 96.
30 EUVL C 433, 23.12.2019, s. 146. 30 EUVL C 433, 23.12.2019, s. 146.

30 aHyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0005.
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Tarkistus 3
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Jytte Guteland
S&D-ryhmän puolesta
Martin Hojsík

Päätöslauselmaesitys B9-0089/2020
Bas Eickhout, Maria Arena, Martin Hojsík
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta
Ehdotus komission asetukseksi kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja 
rajoituksista (REACH) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1907/2006 liitteen XVII muuttamisesta lyijyn ja lyijy-yhdisteiden osalta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan Y kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Y. ottaa huomioon, että ehdotuksessa 
komission asetukseksi rajataan kierrätettyä 
PVC:tä koskevat poikkeukset tiettyihin 
käyttötarkoituksiin ja otetaan käyttöön 
vaatimus lyijyn sulkemisesta uudesta 
PVC:stä valmistetun kerroksen sisään 
viiden vuoden siirtymäkauden aikana 
pehmeän PVC:n osalta;

Y. ottaa huomioon, että ehdotuksessa 
komission asetukseksi rajataan kierrätettyä 
PVC:tä koskevat poikkeukset tiettyihin 
käyttötarkoituksiin ja otetaan käyttöön 
vaatimus lyijyn sulkemisesta uudesta 
PVC:stä valmistetun kerroksen sisään 
asianomaisten tavaroiden eräässä 
alaryhmässä viiden vuoden 
siirtymäkauden aikana pehmeän PVC:n 
osalta;
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