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7.2.2020 B9-0089/1

Poprawka 1
Bas Eickhout
w imieniu grupy Verts/ALE
Jytte Guteland
w imieniu grupy S&D
Martin Hojsík

Projekt rezolucji B9-0089/2020
Bas Eickhout, Maria Arena, Martin Hojsík
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności
Projekt rozporządzenia Komisji zmieniającego załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) odnośnie do ołowiu i 
jego związków

Projekt rezolucji
Umocowanie 7 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

 – uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu1a,
____________

1a Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0005.

Or. en



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

PL Zjednoczona w różnorodności PL

7.2.2020 B9-0089/2

Poprawka 2
Bas Eickhout
w imieniu grupy Verts/ALE
Jytte Guteland
w imieniu grupy S&D
Martin Hojsík

Projekt rezolucji B9-0089/2020
Bas Eickhout, Maria Arena, Martin Hojsík
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności
Projekt rozporządzenia Komisji zmieniającego załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) odnośnie do ołowiu i 
jego związków

Projekt rezolucji
Motyw P

Projekt rezolucji Poprawka

P. mając na uwadze, że takie 
odstępstwa są sprzeczne z niezmiennym od 
lat stanowiskiem Parlamentu; mając na 
uwadze, że Parlament podkreślił już w 
szczególności w 2001 r., że „recykling 
polichlorku winylu nie może utrwalać 
problemu zanieczyszczenia metalami 
ciężkimi”27; mając na uwadze, że 
Parlament w rezolucji z dnia 9 lipca 2015 r. 
w sprawie oszczędnego gospodarowania 
zasobami: ku gospodarce o obiegu 
zamkniętym podkreślił, iż „ recykling nie 
powinien usprawiedliwiać ciągłego 
wykorzystywania niebezpiecznych 
substancji”28; mając na uwadze, że w 2015 
r. Parlament postąpił zgodnie z tym 
stwierdzeniem, wyrażając sprzeciw wobec 
zezwolenia na stosowanie DEHP, innej 
substancji „odziedziczonej”, w związku z 
recyklingiem PCW29; mając na uwadze, że 
w 2018 r. Parlament przypomniał, że 
„zgodnie z hierarchią postępowania z 
odpadami zapobieganie ma pierwszeństwo 
przed recyklingiem, a zatem recykling nie 
powinien usprawiedliwiać dalszego 

P. mając na uwadze, że takie 
odstępstwa są sprzeczne z niezmiennym od 
lat stanowiskiem Parlamentu, które 
potwierdził w wielu rezolucjach, ostatnio 
w rezolucji z 15 stycznia 2020 r.; mając na 
uwadze, że Parlament podkreślił już w 
szczególności w 2001 r., że „recykling 
polichlorku winylu nie może utrwalać 
problemu zanieczyszczenia metalami 
ciężkimi”27; mając na uwadze, że 
Parlament w rezolucji z dnia 9 lipca 2015 r. 
w sprawie oszczędnego gospodarowania 
zasobami: ku gospodarce o obiegu 
zamkniętym podkreślił, iż „ recykling nie 
powinien usprawiedliwiać ciągłego 
wykorzystywania niebezpiecznych 
substancji”28; mając na uwadze, że w 2015 
r. Parlament postąpił zgodnie z tym 
stwierdzeniem, wyrażając sprzeciw wobec 
zezwolenia na stosowanie DEHP, innej 
substancji „odziedziczonej”, w związku z 
recyklingiem PCW29; mając na uwadze, 
że w 2018 r. Parlament przypomniał, że 
„zgodnie z hierarchią postępowania z 
odpadami zapobieganie ma pierwszeństwo 
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wykorzystywania „odziedziczonych” 
substancji niebezpiecznych”30;

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

przed recyklingiem, a zatem recykling nie 
powinien usprawiedliwiać dalszego 
wykorzystywania „odziedziczonych” 
substancji niebezpiecznych”30; mając na 
uwadze, że w swojego rezolucji z dnia 15 
stycznia 2020 r. w sprawie Europejskiego 
Zielonego Ładu Parlament wyraźnie 
stwierdził, że zakazane substancje „nie 
powinny [...] być ponownie wprowadzane 
na rynek UE w produktach 
konsumpcyjnych przez recykling”30a;
______________

27 Dz.U. C 21 E z 24.1.2002, s. 112.
28 Dz.U. C 265 z 11.8.2017, s. 65.
29 Dz.U. C 366 z 27.10.2017, s. 96.
30 Dz.U. C 433 z 23.12.2019, s. 146.
30a Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0005.

Or. en
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7.2.2020 B9-0089/3

Poprawka 3
Bas Eickhout
w imieniu grupy Verts/ALE
Jytte Guteland
w imieniu grupy S&D
Martin Hojsík

Projekt rezolucji B9-0089/2020
Bas Eickhout, Maria Arena, Martin Hojsík
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności
Projekt rozporządzenia Komisji zmieniającego załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) odnośnie do ołowiu i 
jego związków

Projekt rezolucji
Motyw Y

Projekt rezolucji Poprawka

Y. mając na uwadze, że w projekcie 
rozporządzenia Komisji wprowadzono 
odstępstwa dotyczące tylko niektórych 
zastosowań PCW oraz wymóg zamknięcia 
ołowiu w warstwie nowo 
wyprodukowanego PCW, przy czym 
wymóg ten obejmie elastyczne PCW z 
pięcioletnim opóźnieniem;

Y. mając na uwadze, że w projekcie 
rozporządzenia Komisji wprowadzono 
odstępstwa dotyczące tylko niektórych 
zastosowań PCW oraz wymóg, by w 
określonych produktach ołów był 
zamknięty w warstwie nowo 
wyprodukowanego PCW, przy czym 
wymóg ten obejmie elastyczne PCW z 
pięcioletnim opóźnieniem;

Or. en


