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7.2.2020 B9-0089/1

Pozmeňujúci návrh 1
Bas Eickhout
v mene skupiny Verts/ALE
Jytte Guteland
v mene skupiny S&D
Martin Hojsík

Návrh uznesenia B9-0089/2020
Bas Eickhout, Maria Arena, Martin Hojsík
v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií 
(REACH), pokiaľ ide o olovo a jeho zlúčeniny

Návrh uznesenia
Citácia 7 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 – so zreteľom na svoje uznesenie 
z 15. januára 2020 o európskom 
ekologickom dohovore1a,
____________

1a Prijaté texty, P9_TA(2020)0005.

Or. en



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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

7.2.2020 B9-0089/2

Pozmeňujúci návrh 2
Bas Eickhout
v mene skupiny Verts/ALE
Jytte Guteland
v mene skupiny S&D
Martin Hojsík

Návrh uznesenia B9-0089/2020
Bas Eickhout, Maria Arena, Martin Hojsík
v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií 
(REACH), pokiaľ ide o olovo a jeho zlúčeniny

Návrh uznesenia
Odôvodnenie P

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

P. keďže takéto výnimky sú v rozpore 
s dlhodobou pozíciou Parlamentu; keďže 
Parlament už v roku 2001 osobitne 
zdôraznil, že „recyklácia PVC nesmie 
zachovávať problém ťažkých kovov“; 
keďže Parlament zdôraznil vo svojom 
uznesení z 9. júla 2015 o efektívnom 
využívaní zdrojov: smerom k obehovému 
hospodárstvu, že recyklácia by nemala 
ospravedlňovať pretrvávajúce používanie 
nebezpečných látok; keďže Parlament 
konal v roku 2015 tým, že namietal proti 
schváleniu DEHP, ďalšej nebezpečnej 
látky, pre recykláciu PVC; keďže 
parlament opäť, v roku 2018, zdôraznil, že 
„v súlade s hierarchiou odpadového 
hospodárstva má prevencia prednosť pred 
recykláciou, a recyklácia by preto nemala 
ospravedlňovať pretrvávajúce používanie 
nebezpečných látok, ktoré sú dedičstvom z 
minulosti“30;

______________
27 Ú. v. ES C 21 E, 24.1.2002, s. 112.
28 Ú. v. EÚ C 265, 11.8.2017, s. 65.
29 Ú. v. EÚ C 366, 27.10.2017, s. 96.
30 Ú. v. EÚ C 433, 23.12.2019, s. 146.

P. keďže takéto výnimky sú v rozpore 
s dlhodobou pozíciou Parlamentu, ktorú 
potvrdil v mnohých uzneseniach, 
najnovšie 15. januára 2020; keďže 
Parlament už v roku 2001 osobitne 
zdôraznil, že „recyklácia PVC nesmie 
zachovávať problém ťažkých kovov“; 
keďže Parlament zdôraznil vo svojom 
uznesení z 9. júla 2015 o efektívnom 
využívaní zdrojov: smerom k obehovému 
hospodárstvu, že recyklácia by nemala 
ospravedlňovať pretrvávajúce používanie 
nebezpečných látok; keďže Parlament 
konal v roku 2015 tým, že namietal proti 
schváleniu DEHP, ďalšej nebezpečnej 
látky, pre recykláciu PVC; keďže 
Parlament opäť, v roku 2018, zdôraznil, že 
„v súlade s hierarchiou odpadového 
hospodárstva má prevencia prednosť pred 
recykláciou, a recyklácia by preto nemala 
ospravedlňovať pretrvávajúce používanie 
nebezpečných látok, ktoré sú dedičstvom z 
minulosti“30; keďže Parlament 
15. januára 2020 vo svojom uznesení 
o európskom ekologickom dohovore 
výslovne uviedol, že zakázané látky „by sa 
recykláciou nemali opätovne dostávať na 
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trh EÚ v spotrebiteľských výrobkoch“30a;
______________

27 Ú. v. ES C 21 E, 24.1.2002, s. 112.
28 Ú. v. EÚ C 265, 11.8.2017, s. 65.
29 Ú. v. EÚ C 366, 27.10.2017, s. 96.
30 Ú. v. EÚ C 433, 23.12.2019, s. 146.
30a Prijaté texty, P9_TA(2020)0005.

Or. en
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7.2.2020 B9-0089/3

Pozmeňujúci návrh 3
Bas Eickhout
v mene skupiny Verts/ALE
Jytte Guteland
v mene skupiny S&D
Martin Hojsík

Návrh uznesenia B9-0089/2020
Bas Eickhout, Maria Arena, Martin Hojsík
v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií 
(REACH), pokiaľ ide o olovo a jeho zlúčeniny

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Y

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Y. keďže v návrhu nariadenia Komisie 
sa výnimky pre recyklovaný PVC 
obmedzujú na určité použitia a zavádza sa 
požiadavka na uzatvorenie olova vo vrstve 
novo vyrobeného PVC, s päťročným 
oneskorením pre pružné PVC;

Y. keďže v návrhu nariadenia Komisie 
sa výnimky pre recyklovaný PVC 
obmedzujú na určité použitia a zavádza sa 
požiadavka na uzatvorenie olova vo vrstve 
novo vyrobeného PVC v prípade 
podskupiny dotknutých výrobkov 
s päťročným oneskorením pre pružné PVC;

Or. en


