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B9-0089/2020

Rezoluția Parlamentului European referitoare la proiectul de regulament al Comisiei de 
modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului 
European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și 
restricționarea substanțelor chimice (REACH), în ceea ce privește plumbul și compușii 
acestuia
(D063675/03 – 2019/2949(RPS))

Parlamentul European,

– având în vedere proiectul de regulament al Comisiei de modificare a anexei XVII la 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind 
înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), în 
ceea ce privește plumbul și compușii acestuia (D063675/03),

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și 
restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru 
Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 
al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (denumit în continuare 
„Regulamentul REACH”)1, în special articolul 68 alineatul (1),

– având în vedere Decizia nr. 1386/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului 
din 20 noiembrie 2013 privind un Program general al Uniunii de acțiune pentru mediu 
până în 2020 „O viață bună, în limitele planetei noastre”2,

– având în vedere Rezoluția sa din 3 aprilie 2001 referitoare la Cartea verde a Comisiei 
privind problemele de mediu generate de PVC3,

– având în vedere Rezoluția sa din 9 iulie 2015 referitoare la utilizarea eficientă a 
resurselor: spre o economie circulară4,

– având în vedere Rezoluția sa din 25 noiembrie 2015 referitoare la proiectul de decizie 
de punere în aplicare XXX a Comisiei privind acordarea unei autorizații de utilizare a 
ftalatului de bis(2-etilhexil) (DEHP) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului5,

– având în vedere Rezoluția sa din 13 septembrie 2018 referitoare la punerea în aplicare a 
pachetului de măsuri privind economia circulară: opțiuni pentru abordarea interfeței 

1 JO L 396, 30.12.2006, p. 1.
2 JO L 354, 28.12.2013, p. 171.
3 JO C 21 E, 24.1.2002, p. 112.
4 JO C 265, 11.8.2017, p. 65.
5 JO C 366, 27.10.2017, p. 96.
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dintre legile privind substanțele chimice, produsele și deșeurile6,

– având în vedere hotărârea Tribunalului din 7 martie 2019 pronunțată în cauza T-
837/167,

– având în vedere articolul 5a alineatul (3) litera (b) din Decizia 1999/468/CE a 
Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor 
de executare conferite Comisiei8,

– având în vedere articolul 112 alineatele (2) și (3) și alineatul (4) litera (c) din 
Regulamentul său de procedură,

– având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară,

A. întrucât proiectul de regulament al Comisiei urmărește să limiteze nivelul plumbului 
atunci când acesta este utilizat ca stabilizator în polimerii sau copolimerii de clorură de 
vinil (PVC);

B. întrucât plumbul, chiar și în cantități mici, este o substanță toxică care poate avea efecte 
grave asupra sănătății, inclusiv afecțiuni neurologice ireversibile9; întrucât nu există un 
prag de siguranță pentru plumb1011; întrucât plumbul este dăunător și pentru mediu, 
deoarece este toxic pentru mediul acvatic12 și rămâne prezent în mediul înconjurător13;

C. întrucât problema utilizării plumbului ca stabilizator pentru PVC a fost semnalată deja 
de către Comisie în Cartea sa verde din 26 iulie 2000 privind problemele de mediu 
generate de PVC14;

D. întrucât Comisia s-a pronunțat în Cartea sa verde pentru restrângerea folosirii plumbului 
ca stabilizator în produsele din PVC și a preconizat mai multe măsuri, inclusiv o 
legislație care să impună eliminarea sa treptată, dar, în cele din urmă, s-a mulțumit să 
accepte angajamentul voluntar al industriei producătoare de PVC că va înceta să 

6 JO C 433, 23.12.2019, p. 146.
7 Hotărârea Tribunalului din 7 martie 2019, Suedia/Comisia, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=211428&text=&dir=&doclang=RO&part=1&occ=firs
t&mode=DOC&pageIndex=0&cid=4479491
8 JO L 184, 17.7.1999, p. 23.
9 A se vedea raportul privind restricționările din 16 decembrie 2016 întocmit de Agenția Europeană pentru 
Produse Chimice în conformitate cu anexa XV (denumit în continuare „dosarul în conformitate cu anexa XV”), 
p. 3: „Este un fapt recunoscut că expunerea chiar și la cantități mici de plumb poate avea efecte grave de natură 
neuro-comportamentală sau asupra dezvoltării copiilor. Plumbul este considerat o substanță neurotoxică fără 
prag care are efecte negative asupra dezvoltării sistemului nervos central al copiilor [...]. EFSA a precizat că 
praful din clădiri și solul pot fi surse importante de expunere a copiilor la plumb. EFSA a recomandat să se 
continue eforturile de reducere a expunerii umane la plumb, atât la cel din surse alimentare, cât și la cel din surse 
nealimentare.”, https://echa.europa.eu/documents/10162/f639cc6f-7403-63de-9407-135544f33d86
10 A se vedea citatul de mai sus din dosarul în conformitate cu anexa XV în care plumbul este menționat ca fiind 
o „substanță fără prag”.
11 Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, „nu există un nivel de expunere la plumb care să nu producă efecte 
nocive”, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/lead-poisoning-and-health
12 Dosarul în conformitate cu anexa XV, p. 11.
13 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329953/WHO-CED-PHE-EPE-19.4.7-eng.pdf?ua=1
14 COM(2000)0469.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=211428&text=&dir=&doclang=RO&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=4479491
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=211428&text=&dir=&doclang=RO&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=4479491
https://echa.europa.eu/documents/10162/f639cc6f-7403-63de-9407-135544f33d86
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/lead-poisoning-and-health
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329953/WHO-CED-PHE-EPE-19.4.7-eng.pdf?ua=1
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folosească plumbul ca stabilizator în PVC până în 201515;

E. întrucât abordarea respectivă era contrară poziției Parlamentului, care, ca răspuns la 
Cartea verde, a solicitat Comisiei să interzică orice utilizare a plumbului ca stabilizator 
în PVC16;

F. întrucât modul de acțiune al Comisiei în momentul respectiv, și anume faptul că nu a 
făcut nimic, a însemnat că în perioada 2000-2015 au fost produse milioane de tone de 
PVC care au fost stabilizate cu mai multe sute de mii de tone de plumb17; întrucât 
articolele fabricate din PVC care conține plumb devin treptat deșeuri;

G. întrucât, atunci când industria producătoare de PVC și-a îndeplinit angajamentul în 
2015, Comisia și-a dat seama că plumbul continuă să existe în articolele din PVC din 
import; Întrucât Comisia a cerut, în consecință, Agenției Europene pentru Produse 
Chimice (denumită în continuare „agenția”) să redacteze un raport de restricționare în 
conformitate cu anexa XV;

H. întrucât agenția a confirmat că este extrem de important să se impună restricții 
articolelor din PVC din import, constatând că „din moment ce industria europeană 
producătoare de PVC început să elimine treptat compușii plumbului ca stabilizatori în 
PVC, circa 90 % din emisiile de plumb estimate pot fi puse pe seama articolelor din 
PVC importate în UE în cursul anului 2016”18;

I. întrucât proiectul de regulament al Comisiei propune să se restricționeze utilizarea și 
prezența plumbului și a compușilor acestuia în articolele fabricate din PVC, stabilind o 
limită maximă de concentrație a plumbului de 0,1 % din masa PVC-ului19;

J. întrucât această propunere pleacă de la concluzia că în Uniune nu este controlat 
corespunzător riscul pe care îl prezintă pentru oameni plumbul folosit ca stabilizator în 
articolele din PVC20; întrucât în caracterizarea riscurilor plumbului în contextul 
propunerii de restricționare a riscurilor nu s-a ținut seama de pericolele pentru mediu21;

K. întrucât această limită a fost aplicată pe baza următorului raționament: „Întrucât 
compușii plumbului nu pot stabiliza PVC-ul în mod eficace în concentrații mai mici de 
aproximativ 0,5 %, în procente de masă, limita de concentrație de 0,1 % propusă de 
agenție ar trebui să garanteze că adaosul intenționat de compuși ai plumbului ca 
stabilizatori în procesul de fabricație a PVC-ului nu va mai avea loc în Uniune”22;

15 https://vinylplus.eu/uploads/Modules/Documents/vc2001_en.pdf
16 Rezoluția Parlamentului European din 3 aprilie 2001 referitoare la Cartea verde a Comisiei privind problemele 
de mediu generate de PVC (JO C 21 E, 24.1.2002, p. 112).
17 Conform Cărții verzi, producția internă anuală de PVC era de 5,5 milioane de tone în 1998, în timp ce plumbul 
folosit ca stabilizator era în cantitate de 112 000 de tone.
18 Dosarul în conformitate cu anexa XV, p. 4.
19 Punctele 11 și 12 din anexa la proiectul de regulament al Comisiei.
20 Dosarul în conformitate cu anexa XV, p. 4 și considerentul 1 din proiectul de regulament al Comisiei.
21 Avizul din 5 decembrie 2017 al Comitetului pentru evaluarea riscurilor și Avizul din 15 martie 2018 al 
Comitetului pentru analiză socioeconomică privind dosarul în conformitate cu anexa XV, care propune restricții 
de producție, introducere pe piață sau utilizare a unei substanțe în UE, p. 10, 
https://echa.europa.eu/documents/10162/bf4394ef-7b75-99ec-13c1-134ba7ed713d
22 Considerentul 4 din proiectul de regulament al Comisiei.

https://vinylplus.eu/uploads/Modules/Documents/vc2001_en.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/bf4394ef-7b75-99ec-13c1-134ba7ed713d
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L. întrucât este important să se înțeleagă că pragul de 0,1 % nu reprezintă un „prag de 
siguranță”, ci mai degrabă un prag administrativ menit să împiedice în totalitate 
utilizarea plumbului ca stabilizator în PVC;

M. întrucât proiectul de regulament al Comisiei prevede două derogări pe o perioadă de 15 
ani pentru PVC-ul recuperat: una care permite o concentrație de plumb de până la 2 % 
din masa PVC-ului rigid23 și alta care permite o concentrație de plumb de până la 1 % 
din masa PVC-ului flexibil/moale24;

N. întrucât concentrațiile de plumb de 1 % sau 2 % din masă nu înseamnă nicidecum 
„praguri de siguranță”, ci sunt limitele stabilite pentru a permite industriei să își 
îmbunătățească la maximum avantajele financiare obținute din reciclarea deșeurilor de 
PVC care conține plumb25;

O. întrucât astfel de derogări perpetuează utilizarea unei substanțe moștenite prin 
intermediul unor articole din PVC recuperat, deși Comisia recunoaște explicit că există 
alternative26;

P. întrucât astfel de derogări sunt contrare poziției susținute de Parlament de mult timp; 
întrucât Parlamentul a subliniat deja în mod special în 2001 că reciclarea PVC-ului nu 
trebuie să perpetueze problema metalelor grele27; întrucât Parlamentul a subliniat în 
Rezoluția sa din 9 iulie 2015 referitoare la „utilizarea eficientă a resurselor: spre o 
economie circulară” că reciclarea nu ar trebui să justifice perpetuarea utilizării unor 
substanțe moștenite periculoase28; întrucât, în 2015, Parlamentul a acționat în 
consecință, opunându-se autorizării DEHP, o altă substanță moștenită, pentru reciclarea 
PVC-ului29; întrucât în 2018 Parlamentul a reiterat că, în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor, prevenția are prioritate în fața reciclării și că, în consecință, reciclarea nu ar 
trebui să justifice perpetuarea utilizării substanțelor periculoase „moștenite”30;

Q. întrucât proiectul de regulament al Comisiei justifică derogările pentru PVC-ul 
recuperat, precizând că alternativa la reciclarea acestor articole, adică eliminarea 
deșeurilor din PVC prin depozitare și incinerare, ar duce la creșterea emisiilor în mediu 
și nu ar reduce riscurile31; 

R. întrucât raționamentul care stă la baza proiectului de regulament al Comisiei nu ține 

23 Punctul 14 litera (a) din anexa la proiectul de regulament al Comisiei.
24 Punctul 14 litera (b) din anexa la proiectul de regulament al Comisiei.
25 Astfel cum se explică în dosarul în conformitate cu anexa XV, p. 35: „Actorii industriali (ESPA, EuPC, 
ECVM) au remarcat că ar trebui să se prevadă o limită mai ridicată a plumbului, de 1 % g/g, pentru PVC-ul 
reciclat (mai degrabă decât limita generală de 0,1 % g/g) din cauza conținutului de plumb al deșeurilor din PVC 
provenite din produse fabricate înainte de modificarea legislației. Întreprinderile de reciclare/prelucrare a PVC-
ului au subliniat, în general, că, pentru a respecta limita de 0,1 %, numai 10 % dintr-un articol poate fi fabricat 
din PVC reciclat (mai ieftin) și, prin urmare, reciclarea PVC-ului nu mai este viabilă din punct de vedere 
economic și ar trebui să înceteze (din cauza costurilor fixe și variabile ale coprocesării și ale exploatării 
extrudatoarelor).”
26 Considerentul 6 din proiectul de regulament al Comisiei.
27 JO C 21 E, 24.1.2002, p. 112.
28 JO C 265, 11.8.2017, p. 65.
29 JO C 366, 27.10.2017, p. 96.
30 JO C 433, 23.12.2019, p. 146.
31 Considerentul 7 din proiectul de regulament al Comisiei.
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seama de faptul că reciclarea nu este, de fapt, o alternativă la depozitarea sau incinerarea 
deșeurilor, deoarece reciclarea PVC-ului nu poate continua la nesfârșit și, prin urmare, 
doar amână eliminarea definitivă a PVC-ului care conține plumb și a emisiilor legate de 
acesta, creând în același timp emisii suplimentare în etapa de reciclare și de utilizare 
ulterioară;

S. întrucât, de fapt, proiectul de regulament al Comisiei ar restricționa, pe de o parte, 
importul a aproximativ 1 000-4 000 de tone de plumb prezent în articolele din PVC 
importate, permițând, pe de altă parte, plasarea (din nou) pe piață a aproximativ 2 500-
10 000 de tone de plumb pe an prin PVC-ul recuperat32;

T. întrucât, cu alte cuvinte, proiectul de regulament al Comisiei ar limita importul de 
plumb prin intermediul articolelor din PVC, doar pentru a submina efectul acestei 
restricții prin reintroducerea pe piață a unei cantități de plumb de două ori mai mare, 
prin intermediul unor articole fabricate din PVC recuperat care conține plumb;

U. întrucât derogările pentru PVC-ul recuperat prezente în proiectul de regulament al 
Comisiei contravin astfel obiectivului principal al Regulamentului REACH de a asigura 
un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului33;

V. întrucât aceste derogări nu respectă angajamentele asumate în temeiul celui de Al 
șaptelea program de acțiune pentru mediu adoptat în 2013, care solicită explicit 
elaborarea unor cicluri de materiale non-toxice, astfel încât deșeurile reciclate să poată 
fi utilizate drept o sursă majoră și fiabilă de materii prime pentru Uniune34;

W. întrucât astfel de derogări ar conduce la o piață cu două niveluri de calitate, și anume 
produse fabricate din PVC virgin care nu conțin plumb, pe de o parte, și produse din 
PVC recuperat care conțin cantități semnificative de plumb, pe de altă parte; întrucât 
această toleranță a prezenței plumbului în produsele fabricate din PVC recuperat 
discreditează recuperarea produselor;

X. întrucât nu este oportun să se amâne pentru viitor problemele de gestionare rațională din 
punct de vedere ecologic a deșeurilor din PVC care conțin plumb, cu atât mai puțin să 
se dilueze plumbul în următoarea generație de articole;

Y. întrucât proiectul de regulament al Comisiei limitează derogările pentru PVC-ul 
recuperat la anumite aplicații și introduce obligația de a integra plumbul într-un strat de 
PVC nou, obligație a cărei intrare în vigoare este amânată cu cinci ani pentru PVC-ul 
flexibil;

Z. întrucât caracterul limitat al derogărilor nu tratează chestiunea emisiilor de plumb din 
timpul eliminării definitive a deșeurilor, care reprezintă 95 % din emisii;

AA. întrucât proiectul de regulament al Comisiei prevede, de asemenea, ca articolele din 
PVC care conțin PVC recuperat să poarte mențiunea „conține PVC recuperat”; întrucât 
Comitetul pentru evaluarea riscurilor (CER) din cadrul Agenției a afirmat că o astfel de 

32 Calcul bazat pe 500 000 de tone de deșeuri de PVC cu un conținut de plumb de 0,5-2 %.
33 Articolul 1 din Regulamentul REACH și considerentul 1 din acest regulament.
34 JO L 354, 28.12.2013, p. 171.
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etichetă nu este suficientă în sine pentru a face diferența între materialele reciclate care 
nu conțin plumb și materialele reciclate care conțin plumb35;

AB. întrucât această mențiune este într-adevăr înșelătoare, dat fiind că indicarea conținutului 
recuperat are o conotație pozitivă, în timp ce, în acest caz, aceasta înseamnă, de fapt, că 
produsele recuperate conțin cantități semnificative de plumb, în comparație cu 
produsele fabricate din PVC virgin fără plumb;

AC. întrucât o astfel de etichetare promoțională înșelătoare a articolelor din PVC recuperat 
care conțin plumb contravine obiectivului principal al Regulamentului REACH de a 
asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului;

AD. întrucât în proiectul de regulament al Comisiei se prevede, de asemenea, un sistem de 
certificare care să ateste că PVC-ul conținut în articole este PVC recuperat cu scopul de 
a le deosebi de articolele fabricate din PVC virgin pentru care se aplică o valoare-limită 
diferită;

AE. întrucât utilizarea unui nivel suplimentar de certificate ridică semne de întrebare cu 
privire la posibilitatea punerii în aplicare a acestei dispoziții și, prin urmare, contravine 
dispozițiilor din anexa XV la Regulamentul REACH, care prevăd că restricționarea 
trebuie să poată fi aplicată, executată și administrată;

AF. întrucât proiectul de regulament al Comisiei exclude doi pigmenți pe bază de plumb din 
domeniul de aplicare al restricționării, deoarece aceștia fac obiectul unei autorizații în 
temeiul Regulamentului REACH;

AG. întrucât CER a recunoscut în mod explicit că riscurile s-ar aplica și compușilor de 
plumb care nu au fost utilizați ca stabilizatori36;

AH. întrucât este dificil să se determine identitatea și funcția specifică a compușilor de 
plumb din PVC, astfel cum a recunoscut în mod explicit CER37;

AI. întrucât o astfel de derogare creează, prin urmare, probleme în ceea ce privește punerea 
în aplicare, încălcând astfel dispozițiile din anexa XV la Regulamentul REACH, 
conform cărora restricționarea trebuie să poată fi aplicată, executată și administrată;

35 Avizul din 5 decembrie 2017 al Comitetului pentru evaluarea riscurilor și Avizul din 15 martie 2018 al 
Comitetului pentru analiză socioeconomică privind un dosar în conformitate cu anexa XV, care propune restricții 
de producție, introducere pe piață sau utilizare a unei substanțe în UE, p. 48.
36 Avizul din 5 decembrie 2017 al Comitetului pentru evaluarea riscurilor și Avizul din 15 martie 2018 al 
Comitetului pentru analiză socioeconomică privind un dosar în conformitate cu anexa XV, care propune restricții 
de producție, introducere pe piață sau utilizare a unei substanțe în UE, p. 6.
37 Avizul din 5 decembrie 2017 al Comitetului pentru evaluarea riscurilor și Avizul din 15 martie 2018 al 
Comitetului pentru analiză socioeconomică privind un dosar în conformitate cu anexa XV, care propune restricții 
de producție, introducere pe piață sau utilizare a unei substanțe în UE, p. 9. CER constată că este posibil ca 
plumbul să fie prezent în PVC ca urmare a altor utilizări decât ca stabilizator (de exemplu, utilizarea a doi 
pigmenți cromat de plumb a primit o autorizație REACH). Restricționarea prezenței plumbului în PVC 
(indiferent de funcția preconizată) ar contribui la tratarea riscurilor identificate în propunere. În plus, motivul 
prezenței plumbului într-un articol s-ar putea să nu fie clar, de aceea specificarea unei anumite utilizări ar putea 
să nu fie utilă din perspectiva punerii în aplicare (Forumul privind aplicarea a menționat în avizul său că 
restricția va fi mai ușor de pus în aplicare dacă autoritățile de aplicare a legii nu trebuie să demonstreze funcția 
plumbului care este detectat în PVC dincolo de limita de concentrație pertinentă).
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AJ. întrucât o astfel de derogare nu ține seama nici de hotărârea pronunțată în cauza T-
837/16, care a anulat în mod efectiv autorizația pentru acești pigmenți de plumb;

AK. întrucât proiectul de regulament al Comisiei prevede o perioadă de grație de 24 luni 
pentru operatorii economici, printre altele, pentru ca aceștia să își termine stocurile38;

AL. întrucât alegerea de a permite importatorilor să vândă articole din PVC care conțin mii 
de tone de plumb timp de încă 24 luni, în timp ce în Uniune nu se mai produc astfel de 
articole din PVC cu conținut de plumb, contrazice obiectivul Regulamentului REACH 
de a atinge un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului;

AM. întrucât în 2001, Parlamentul a considerat că este necesar să se dezvolte în continuare 
cercetarea tehnologică, în special în domeniul reciclării chimice care poate separa clorul 
de metalele grele în vederea creșterii procentului de deșeuri de PVC reciclate39;

AN. întrucât atât Agenția, cât și Comisia nu au reușit să evalueze fezabilitatea reciclării 
chimice sau a reciclării materiilor prime din deșeurile din PVC care să permită 
separarea și eliminarea plumbului în condiții de siguranță; întrucât, potrivit industriei 
PVC, sunt disponibile astfel de tehnologii4041;

AO. întrucât Asociația europeană a industriei chimice promovează reciclarea chimică ca 
mijloc de tratare a substanțelor care prezintă motive de îngrijorare42;

AP. întrucât, pe scurt, proiectul de regulament al Comisiei sosește cu 18 ani prea târziu și 
conține o serie de elemente care nu sunt compatibile cu scopul sau conținutul 
Regulamentului REACH, și anume derogările pentru PVC-ul recuperat, marcarea 
pozitivă a PVC-ului recuperat în pofida conținutului său de plumb, derogările pentru 
pigmenții de plumb și o lungă perioadă de grație;

AQ. întrucât Comisia a prezentat proiectul său de regulament la mai mult de un an de la 
termenul prevăzut de Regulamentul REACH43,

1. se opune adoptării proiectului de regulament al Comisiei;

2. consideră că proiectul de regulament al Comisiei nu este compatibil cu obiectivul și 
conținutul Regulamentului REACH;

3. solicită Comisiei să își retragă proiectul de regulament și să prezinte Comitetului un alt 

38 Considerentul 17 din proiectul de regulament al Comisiei.
39 JO C 21 E, 24.1.2002, p. 112.
40 https://vinylplus.eu/uploads/Modules/Documents/ok_brochure_pvc_14-03-2014.pdf
41 https://vinylplus.eu/uploads/Modules/Documents/pe_recovery_options.pdf
42 Cefic, „Molecule Managers”, 2019, p. 33: „Dacă sunt îndeplinite condițiile, industria va investi în reciclarea 
chimică în întreaga Europă, pentru a putea absorbi numeroasele materiale valoroase care sunt în prezent irosite, 
printre care plasticul și polimerii.  Putem transforma din nou aceste materiale în hidrocarburi utilizabile ca 
materii prime, tratând în același timp substanțele care prezintă motive de îngrijorare.”, 
https://cefic.org/app/uploads/2019/06/Cefic_Mid-Century-Vision-Molecule-Managers-Brochure.pdf
43 În conformitate cu articolul 73 din Regulamentul REACH, în cazul în care condițiile prevăzute la articolul 68 
sunt îndeplinite, Comisia elaborează un proiect de modificare a anexei XVII, în termen de trei luni de la primirea 
avizului Comitetului pentru analiză socioeconomică (CASE); CASE și-a adoptat avizul la 15 martie 2018: 
Comisia a prezentat proiectul de modificare Comitetului REACH doar în septembrie 2019.

https://vinylplus.eu/uploads/Modules/Documents/ok_brochure_pvc_14-03-2014.pdf
https://vinylplus.eu/uploads/Modules/Documents/pe_recovery_options.pdf
https://cefic.org/app/uploads/2019/06/Cefic_Mid-Century-Vision-Molecule-Managers-Brochure.pdf


RE\1198224RO.docx 9/9 PE647.523v01-00

RO

proiect fără întârziere;

4. consideră că recuperarea deșeurilor de PVC nu ar trebui să ducă la transferarea 
compușilor de plumb la o nouă generație de produse;

5. invită Comisia să modifice anexa la proiectul de regulament eliminând literele (a) și (b) 
de la alineatul (14) și alineatele (15), (16), (17) și (19), precum și reducând perioada de 
grație de la alineatul (13) la cel mult șase luni, astfel încât restricția să poată fi efectivă 
chiar mai devreme decât se prevede în proiectul de regulament;

6. invită Comisia să respecte termenele prevăzute în Regulamentul REACH;

7. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.


