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SV Förenade i mångfalden SV

7.2.2020 B9-0089/1

Ändringsförslag 1
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen
Jytte Guteland
för S&D-gruppen
Martin Hojsík

Förslag till resolution B9-0089/2020
Bas Eickhout, Maria Arena, Martin Hojsík
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Utkastet till kommissionens förordning om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och 
begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller bly och blyföreningar 

Förslag till resolution
Beaktandeled 7a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 – med beaktande av sin resolution av 
den 15 januari 2020 om den europeiska 
gröna given1a,
____________

1a Antagna texter, P9_TA(2020)0005.

Or. en
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7.2.2020 B9-0089/2

Ändringsförslag 2
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen
Jytte Guteland
för S&D-gruppen
Martin Hojsík

Förslag till resolution B9-0089/2020
Bas Eickhout, Maria Arena, Martin Hojsík
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Utkastet till kommissionens förordning om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och 
begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller bly och blyföreningar

Förslag till resolution
Skäl P

Förslag till resolution Ändringsförslag

P. Sådana undantag går emot en 
ståndpunkt som parlamentet länge har haft. 
Parlamentet betonade särskilt redan 2001 
att ”återvinning av PVC får inte leda till att 
problemet med tungmetaller kvarstår”27. 
Parlamentet betonade i sin resolution av 
den 9 juli 2015 om ”resurseffektivitet: på 
väg mot ett kretsloppssamhälle” att 
återvinning ”inte bör rättfärdiga fortsatt 
användning av farliga etablerade ämnen”28. 
Parlamentet agerade därefter år 2015 
genom att motsätta sig godkännandet av 
DEHP, ett annat etablerat ämne, för 
återvinning av PVC29. År 2018 upprepade 
parlamentet på nytt ”att i enlighet med 
avfallshierarkin ska förebyggande 
prioriteras framför återvinning och att 
återvinning därmed inte bör rättfärdiga 
fortsatt användning av farliga etablerade 
ämnen30.

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

P. Sådana undantag går emot en 
ståndpunkt som parlamentet länge har haft 
och som bekräftats i många resolutioner, 
senast den 15 januari 2020. Parlamentet 
betonade särskilt redan 2001 att 
”återvinning av PVC får inte leda till att 
problemet med tungmetaller kvarstår”27. 
Parlamentet betonade i sin resolution av 
den 9 juli 2015 om ”resurseffektivitet: på 
väg mot ett kretsloppssamhälle” att 
återvinning ”inte bör rättfärdiga fortsatt 
användning av farliga etablerade ämnen”28. 
Parlamentet agerade därefter år 2015 
genom att motsätta sig godkännandet av 
DEHP, ett annat etablerat ämne, för 
återvinning av PVC29. År 2018 upprepade 
parlamentet på nytt ”att i enlighet med 
avfallshierarkin ska förebyggande 
prioriteras framför återvinning och att 
återvinning därmed inte bör rättfärdiga 
fortsatt användning av farliga etablerade 
ämnen30. Den 15 januari 2020 fastslog 
parlamentet uttryckligen i sin resolution 
om den europeiska gröna given att 
förbjudna ämnen ”inte bör återinföras på 
EU-marknaden i konsumentprodukter 
genom återvinning” 30a. 
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27 EGT C 21 E, 24.1.2002, s. 112.
28 EUT C 265, 11.8.2017, s. 65.
29 EUT C 366, 27.10.2017, s. 96.
30 EUT C 433, 23.12.2019, s. 146.
30a Antagna texter, P9_TA(2020)0005.

Or. en
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7.2.2020 B9-0089/3

Ändringsförslag 3
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen
Jytte Guteland
för S&D-gruppen
Martin Hojsík

Förslag till resolution B9-0089/2020
Bas Eickhout, Maria Arena, Martin Hojsík
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Utkastet till kommissionens förordning om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och 
begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller bly och blyföreningar

Förslag till resolution
Skäl Y

Förslag till resolution Ändringsförslag

Y. I utkastet till kommissionens 
förordning begränsas undantagen för 
återvunnen PVC till vissa 
användningsområden, och det införs ett 
krav på att blyet innesluts i ett skikt av 
nyframställd PVC, med en fem års 
fördröjning för flexibel PVC.

Y. I utkastet till kommissionens 
förordning begränsas undantagen för 
återvunnen PVC till vissa 
användningsområden, och det införs ett 
krav på att blyet innesluts i ett skikt av 
nyframställd PVC för vissa berörda 
produkter, med en fem års fördröjning för 
flexibel PVC.

Or. en


