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7.2.2020 B9-0089/1

Grozījums Nr. 1
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā
Jytte Guteland
S&D grupas vārdā
Martin Hojsík

Rezolūcijas priekšlikums B9-0089/2020
Bas Eickhout, Maria Arena, Martin Hojsík
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā
Projekts Komisijas regulai, ar ko attiecībā uz svinu un tā savienojumiem groza XVII 
pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz 
ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH)

Rezolūcijas priekšlikums
7.a norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

 – ņemot vērā 2020. gada 15. janvāra 
rezolūciju par Eiropas zaļo kursu1a,
____________

1a Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0005.

Or. en
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7.2.2020 B9-0089/2

Grozījums Nr. 2
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā
Jytte Guteland
S&D grupas vārdā
Martin Hojsík

Rezolūcijas priekšlikums B9-0089/2020
Bas Eickhout, Maria Arena, Martin Hojsík
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā
Projekts Komisijas regulai, ar ko attiecībā uz svinu un tā savienojumiem groza XVII 
pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz 
ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH)

Rezolūcijas priekšlikums
P apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

P. tā kā šādas atkāpes ir pretrunā 
ilgstošajai Parlamenta nostājai; tā kā 
Parlaments jau 2001. gadā konkrēti 
uzsvēra, ka “PVC reciklēšana nedrīkst ļaut 
turpināties smago metālu problēmai”27; tā 
kā Parlaments 2015. gada 9. jūlija 
rezolūcijā par resursu lietderīgu 
izmantošanu un virzību uz aprites 
ekonomiku uzsvēra, ka reciklēšana nebūtu 
jāizmanto kā attaisnojums bīstamu 
novecojušu vielu izmantošanas 
turpināšanai28; tā kā 2015. gadā Parlaments 
attiecīgi rīkojās, iebilstot pret DEHP — vēl 
vienas novecojušas vielas — atļaušanu 
PVC reciklēšanai29; tā kā 2018. gadā 
Parlaments atkārtoja, ka “saskaņā ar 
atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju 
atkritumu rašanās novēršana ir svarīgāka 
par reciklēšanu un ka attiecīgi reciklēšana 
nebūtu jāizmanto kā attaisnojums bīstamo 
vielu izmantošanas turpināšanai”30.

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

P. tā kā šādas atkāpes ir pretrunā 
ilgstošajai Parlamenta nostājai, kas 
apstiprināta daudzās rezolūcijās, 
pēdējoreiz — 2020. gada 15. janvārī; tā kā 
Parlaments jau 2001. gadā konkrēti 
uzsvēra, ka “PVC reciklēšana nedrīkst ļaut 
turpināties smago metālu problēmai”27; tā 
kā Parlaments 2015. gada 9. jūlija 
rezolūcijā par resursu lietderīgu 
izmantošanu un virzību uz aprites 
ekonomiku uzsvēra, ka reciklēšana nebūtu 
jāizmanto kā attaisnojums bīstamu 
novecojušu vielu izmantošanas 
turpināšanai28; tā kā 2015. gadā Parlaments 
attiecīgi rīkojās, iebilstot pret DEHP — vēl 
vienas novecojušas vielas — atļaušanu 
PVC reciklēšanai29; tā kā 2018. gadā 
Parlaments atkārtoja, ka “saskaņā ar 
atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju 
atkritumu rašanās novēršana ir svarīgāka 
par reciklēšanu un ka attiecīgi reciklēšana 
nebūtu jāizmanto kā attaisnojums bīstamo 
vielu izmantošanas turpināšanai”30. tā kā 
2020. gada 15. janvāra rezolūcijā par 
Eiropas zaļo kursu Parlaments skaidri 
norādīja, ka aizliegtas vielas “nevajadzētu 
no jauna ieviest ES patēriņa preču tirgū, 
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veicot atkritumu pārstrādes darbības”30a;
______________

27 OV C 21 E, 24.1.2002., 112. lpp.
28 OV C 265, 11.8.2017., 65. lpp.
29 OV C 366, 27.10.2017., 96. lpp.
30 OV C 433, 23.12.2019., 146. lpp.
30a Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0005.

Or. en
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7.2.2020 B9-0089/3

Grozījums Nr. 3
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā
Jytte Guteland
S&D grupas vārdā
Martin Hojsík

Rezolūcijas priekšlikums B9-0089/2020
Bas Eickhout, Maria Arena, Martin Hojsík
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā
Projekts Komisijas regulai, ar ko attiecībā uz svinu un tā savienojumiem groza XVII 
pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz 
ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH)

Rezolūcijas priekšlikums
Y apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Y. tā kā Komisijas regulas projekts 
atkāpes attiecībā uz reģenerētu PVC 
attiecina tikai uz konkrētiem lietojumiem 
un paredz prasību svinu iekapsulēt 
jaunražota PVC slānī, piemērošanu 
elastīgam PVC atliekot uz pieciem gadiem;

Y. tā kā Komisijas regulas projekts 
atkāpes attiecībā uz reģenerētu PVC 
attiecina tikai uz konkrētiem lietojumiem 
un relevanto izstrādājumu grupai paredz 
prasību svinu iekapsulēt jaunražota PVC 
slānī, piemērošanu elastīgam PVC atliekot 
uz pieciem gadiem;

Or. en


