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B9-0365/2020

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 din alice în 
zonele umede sau în vecinătatea acestora
(D064660/06 – 2020/2771(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 din alice în zonele umede sau în vecinătatea acestora 
(D064660/06),

– 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 Comisiei1 („Regulamentul 
REACH”), în special articolul 68 alineatul (1),

– având în vedere avizul prezentat la 3 septembrie 2020 de către comitetul menționat la 
articolul 133 din Regulamentul REACH,

– 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 Comisiei2,

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

Domeniul de aplicare al restricției

A. întrucât Comisia a solicitat Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA) un aviz 
în contextul Acordului privind conservarea păsărilor de apă migratoare african-
eurasiatice (AEWA) prin care li se solicită părților contractante să elimine treptat, cât 
mai curând posibil, utilizarea alicelor de plumb pentru vânătoarea în zone umede; 
întrucât 23 de state membre au deja legislație privind utilizarea alicelor de plumb 
deasupra zonelor umede, iar celelalte state membre nu dispun de infrastructura necesară 
pentru punerea în aplicare a unei astfel de legislații; întrucât proiectul de regulament al 
Comisiei nu face nicio distincție între speciile de vânat sau scopul vânătorii, ci doar 

1 JO L 396, 30.12.2006, p. 1.
2 JO L 184, 17.7.1999, p. 23.
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extinde substanțial domeniul de aplicare al restricției și introduce noi elemente care nu 
au fost abordate adecvat în cadrul avizului ECHA3;

B. întrucât Comisia consideră că, pentru a îmbunătăți asigurarea respectării legislației și 
având în vedere cât de dificil le este autorităților de aplicare a legii să surprindă 
vânătorii în momentul descărcării armei, restricția ar trebui să se extindă și la „posesia” 
de alice de plumb atunci când au loc activități de vânătoare în zone umede, indiferent 
dacă arma este sau nu utilizată efectiv în zona umedă; întrucât mulți vânători sau 
practicanți de tir sportiv sunt nevoiți să traverseze zone umede când se deplasează spre 
locul tragerii, ceea ce în efect extinde interdicția dincolo de zonele umede pentru 
simplul motiv de a se putea asigura respectarea legislației; întrucât ușurința asigurării 
respectării legislației nu ar trebui să fie acceptată drept motiv al unei restricții 
disproporționate care limitează drepturile de bază ale cetățenilor Uniunii;

Definiția zonelor umede

C. întrucât definiția zonelor umede este un factor-cheie pentru a determina dacă se poate 
asigura respectarea restricției propuse, iar domeniul de aplicare al restricției nu ar trebui 
să fie ambiguu sau disproporționat în raport cu nivelul de risc; întrucât definiția zonelor 
umede utilizată pentru desemnarea siturilor în conformitate cu Convenția asupra zonelor 
umede, de importanță internațională (Convenția Ramsar) include toate zonele de apă, 
indiferent de dimensiunea lor, fie ele permanente sau temporare, naturale sau artificiale, 
mlaștini sau turbării, astfel că este multe prea amplă și ambiguă pentru a o aplica în 
cazul restricției privind alicele de plumb, deoarece este imposibil ca un trăgător să 
identifice în mod fiabil astfel de zone de apă atunci când se află pe un teren necunoscut 
sau atunci când apa nu este vizibilă sau permanentă sau când se află într-o turbărie etc.;

D. întrucât 23 de state membre au deja legislație privind utilizarea alicelor de plumb 
deasupra zonelor umede și niciunul nu aplică integral definiția din Convenția Ramsar 
din cauza problemelor legate de asigurarea respectării legislației și de conformare; 
întrucât ECHA nu a recomandat aplicarea integrală a definiției din Convenția Ramsar 
pentru zonele umede, deoarece aplicarea sa în cadrul Regulamentului REACH ar fi mult 
prea dificilă; întrucât Comisia propune utilizarea definiției din Convenția Ramsar a 
zonelor umede pentru restricție, fără o justificare corespunzătoare, generând insecuritate 
juridică pentru trăgători, complicând asigurarea respectării restricției și făcând ca în 
multe situații restricția să devină, în fapt, o interdicție;

Zone tampon în afara zonelor umede

E. întrucât zonele tampon, în care este complet interzis să se tragă cu muniție, sunt utilizate 
doar în câteva state membre în situri bine definite de zone umede, clar delimitate; 
întrucât ECHA nu a recomandat în avizul său zonele tampon, considerând că este 
suficient să se restricționeze tragerea cu alice de plumb acolo unde cartușele folosite ar 
sfârși în interiorul unei zone umede; în consecință, Comitetul pentru analiză 
socioeconomică (CASE) al ECHA nu a evaluat impactul socioeconomic sau 

3 Avizul din 9 martie 2018 al Comitetului pentru evaluarea riscurilor (CER) și avizul din 14 iunie 2018 al 
Comitetului pentru analiză socioeconomică (CASE) al ECHA privind un dosar în conformitate cu anexa XV care 
propune restricții pentru alicele de plumb https://echa.europa.eu/documents/10162/07e05943-ee0a-20e1-2946-
9c656499c8f8.

https://echa.europa.eu/documents/10162/07e05943-ee0a-20e1-2946-9c656499c8f8
https://echa.europa.eu/documents/10162/07e05943-ee0a-20e1-2946-9c656499c8f8
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proporționalitatea zonelor tampon;

F. întrucât Comisia a inclus în proiectul său de regulament, fără a furniza probe, o zonă 
tampon de 400 de metri, modificată ulterior la 100 de metri, pentru a îmbunătăți 
asigurarea respectării legislației; întrucât unui trăgător îi este imposibil să identifice 
zone tampon atunci când se află pe un teren necunoscut, atunci când apa nu este vizibilă 
sau permanentă etc., astfel că restricția este disproporționată și în multe situații este, în 
fapt, o interdicție; întrucât introducerea unei zone tampon duce la insecuritate juridică 
atât pentru trăgători, cât și pentru funcționarii însărcinați cu aplicarea legii, și, de 
asemenea, depășește mandatul încredințat ECHA de a evalua implicațiile unei interdicții 
asupra alicelor de plumb în zonele umede;

Poligoanele de tragere în aer liber

G. întrucât poligoanele de tragere în aer liber folosite de vânători și de practicanții de tir 
sportiv se află de obicei în apropierea unor ape, iar aceste poligoane de tir nu sunt 
abordate în mod corespunzător în proiectul de regulament al Comisiei; întrucât 
autorizațiile de mediu pentru poligoanele de tragere în aer liber pot fi utilizate pentru a 
asigura monitorizarea și controlul eventualelor riscuri pentru mediu, cel puțin într-un 
stat membru astfel de autorizații fiind impuse de lege; întrucât în proiectul de 
regulament al Comisiei poligoanele de tragere în aer liber situate în zona de restricție nu 
sunt excluse din domeniul de aplicare, ducând la confuzie dacă tragerea de antrenament 
în cadrul unui poligon ar fi și ea supusă restricției, în acest caz împiedicând chiar și 
atleții profesioniști și olimpici să se antreneze și să concureze la tirul sportiv;

H. întrucât tragerea de antrenament la un poligon de tragere presupune în general un număr 
mare de trageri, riscul de contaminare în aceste zone este controlat, iar costul înlocuirii 
alicelor de plumb cu alte materiale adecvate ar fi disproporționat de mare; întrucât 
înlocuirea alicelor de plumb cu alte materiale ar putea avea consecințe nedorite asupra 
mediului, care ar trebui evaluate temeinic înainte de a introduce o restricție pentru 
alicele de plumb; întrucât trecerea la alicele de oțel ar presupune lucrări majore de 
infrastructură în multe poligoane de tragere, iar costul unei astfel de schimbări nu a fost 
evaluat în cadrul analizei socioeconomice; întrucât toate implicațiile socioeconomice ale 
interzicerii alicelor de plumb în poligoanele de tragere în aer liber în zona de restricție 
propusă ar trebui evaluate temeinic înainte de interdicție, cu scopul de a determina 
proporționalitatea restricției;

Bunăstarea animalelor și biodiversitatea

I. întrucât produsele alternative au densități și durități diferite, rezultând într-un transfer 
mai ineficient al energiei cinetice; întrucât rănile provocate de acestea fie nu sunt letale, 
fie sunt plăgi perforante fatale, care duc la o suferință crescută a animalelor, 
incompatibilă cu arta și practica vânătorii;

J. întrucât tungstenul a fost perceput inițial ca fiind imobil în mediu, sprijinind astfel 
utilizarea sa ca alternativă la plumbul din muniție; întrucât studii recente indică 
mișcarea și detectarea tungstenului în sol și în sursele de apă potabilă, sporind riscul 
expunerii umane4 și ridicând semne de întrebare cu privire la efectele sale asupra 

4 Wasel, O., Freeman, J.L., „Comparative Assessment of Tungsten Toxicity in the Absence or Presence of Other 
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biodiversității; întrucât utilizarea alicelor de plumb în zonele umede reprezintă 
actualmente aproximativ 8-10 % din totalul tragerilor cu alice de plumb în Uniune; 
întrucât cea mai mare parte a alicelor de plumb este utilizată în tirul sportiv și în 
vânătoare în medii terestre, iar stocurile actuale vor continua să aibă valoare în anii 
următori;

K. întrucât armele cu țeavă lisă necesită utilizarea unui tub de plastic cu muniție pe bază de 
oțel, care se găsește în fapt în mediu;

Preocupări de natură tehnică

L. întrucât armele care folosesc alternative la plumb sunt supuse unei uzuri și unei presiuni 
mai mari, ceea ce poate duce la utilizarea de mai multă muniție, la lipsă de precizie ce 
rezultă în mai multe răni neletale și la costuri mai mari pentru proprietari;

M. întrucât alicele din oțel implică procese de fabricație costisitoare și poluante, care au loc 
aproape exclusiv în China; întrucât procesul de utilizare a turnurilor de tragere pentru a 
produce muniție cu plumb este curat și se desfășoară în principal pe teritoriul Uniunii; 
întrucât capacitatea de a produce muniție ar trebui considerată strategică, cu obiectivul 
de a menține producția și locurile de muncă în interiorul Uniunii;

Costuri

N. întrucât, în conformitate cu articolul 68 alineatul (1) din Regulamentul REACH, decizia 
Comisiei trebuie să țină seama de impactul socioeconomic al restricției, inclusiv de 
disponibilitatea unor alternative; întrucât în timp ce prețurile actuale, accesibile, pentru 
alicele de plumb și cele de oțel sunt comparabile, cartușele pe bază de bismut și de 
tungsten sunt - și probabil vor rămâne - de 4-5 ori mai scumpe decât alternativele din 
plumb și din oțel; întrucât în proiectul de regulament al Comisiei se afirmă că costul 
restricției propuse ar fi suportat în principal de vânători și că această creștere ar urma să 
fie rezonabilă pentru ei, însă nu se ține seama de adevăratul domeniu de aplicare al 
restricției și nici de impactul economic asupra altor activități de tragere decât 
vânătoarea, ambele putând deveni prohibitive; întrucât este mai mult decât surprinzător 
că analiza de preț efectuată în raportul de restricție în conformitate cu anexa XV 
elaborat de ECHA se bazează exclusiv pe produsele fabricanților britanici; întrucât este 
puțin probabil să se producă o scădere a prețului alicelor de oțel astfel cum preconizează 
ECHA în raportul respectiv, deoarece volumul alicelor de oțel va rămâne nesemnificativ 
în raport cu piața oțelului;

O. întrucât practicanții de tir sportiv trag multe focuri în timpul antrenamentului, iar prețul 
și disponibilitatea materialelor de schimb pentru alice ar afecta mai ales acești trăgători; 
întrucât utilizarea alicelor de oțel nu este întotdeauna posibilă sau fezabilă și este chiar 
interzisă în competiții în anumite sporturi de tir, astfel că cei care practică acest sport ar 
rămâne fără alternative accesibile în cazul în care s-ar restricționa utilizarea alicelor de 
plumb; întrucât Comisia nu ține seama de costul înlocuirii armelor care nu pot fi 
modificate și deci nu pot fi utilizate cu alice de oțel;

P. întrucât nu există o estimare a costurilor pentru practicanții de tir sportiv afectați de 

Metals”, Toxics 2018, 6(4), 66.
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restricție; întrucât unele poligoane de tragere în aer liber necesită modificări pentru a 
putea fi folosite pentru trageri cu alice de oțel, singura alternativă accesibilă la alicele de 
plumb, cu toate că oțelul poate deveni și el problematic din cauza efectelor sale asupra 
solului; întrucât toți acești factori și costurile de asigurare a respectării legislației în 
statele membre ar fi trebuit să fie incluși în analiza socioeconomică;

Perioada de tranziție

Q. întrucât, cu toate că în proiectul de regulament al Comisiei se recunoaște că anumite 
arme vor trebui modificate ca urmare a restricției propuse, nu se ține seama de faptul că 
infrastructura pentru testarea armelor (instalațiile de testare) este disponibilă în doar 11 
țări europene5; întrucât este nevoie de o perioadă de tranziție suficient de lungă pentru 
ca fabricanții să dispună de timpul necesar pentru creșterea capacităților de producție a 
alicelor alternative, pentru a vinde și permite utilizarea stocurilor de alice de plumb din 
depozite și pentru modificarea armelor, atunci când este cazul, în special în statele 
membre în care nu există infrastructura necesară pentru modificări;

R. întrucât, din motive legate de mediu, utilizarea alicelor de oțel este interzisă în multe 
poligoane de tragere și perioada de tranziție ar trebui să fie suficient de lungă pentru a 
ține seama de acest aspect; întrucât ECHA a propus o perioadă de tranziție de 36 de 
luni, pe baza feedbackului primit de la părțile interesate, însă aceasta a fost scurtată la 
doar 24 de luni în proiectul de regulament al Comisiei;

Legalitatea și forța executorie

S. întrucât dreptul Uniunii ar trebui să fie inteligibil și executoriu; întrucât în acest caz 
există o posibilitate reală de înmulțire a disputelor legate atât de dificultatea întâmpinată 
de operatori în identificarea corectă a zonelor umede, inclusiv a zonelor tampon, cât și 
de lipsa de claritate în ceea ce privește utilizarea, dar și deținerea alicelor de plumb în 
zonele umede și în jurul acestora; întrucât, în astfel de condiții de incertitudine în 
legătură cu aplicabilitatea normelor, ar exista o multitudine de situații de nesiguranță și 
complicate privind domeniul de aplicare al interdicției;

T. întrucât dispoziția din proiectul de regulament al Comisiei prin care se interzice chiar și 
deținerea alicelor de plumb în zona de restricție ar încălca prezumția de nevinovăție și 
dreptul la apărare al cetățenilor; întrucât inversarea sarcinii probei propusă de Comisie 
este incompatibilă cu principiul statului de drept, astfel că eventuala încălcare ar trebui 
să se refere la utilizarea - și nu la o utilizare ipotetică - a alicelor interzise;

U. întrucât vânătorii, care până acum au contribuit la gestionarea voluntară a naturii în 
statele membre, s-ar simți hărțuiți și acuzați pe nedrept de proiectul de regulament al 
Comisiei, până în punctul în care este amenințată colaborarea lor cu administrațiile 
publice naționale în cadrul activităților de gestionare a mediilor naturale, controlarea 
speciilor străine și alte activități similare care le-au fost încredințate vânătorilor în multe 
state membre;

V. întrucât, deși nu există un nivel sigur de consum de plumb pentru oameni și unul dintre 
obiectivele Regulamentului REACH este de a proteja sănătatea umană, consumul cărnii 

5 Austria, Belgia, Republica Cehă, Finlanda, Franța, Germania, Ungaria, Italia, Slovacia, Spania și Regatul Unit.
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de vânat nu este interzis niciunde în Uniune; întrucât, chiar dacă alicele pot lăsa urme de 
plumb în carnea de vânat, partea de carne contaminată cu alice este în general 
îndepărtată și nu este consumată, astfel că riscul pentru sănătatea umană este neglijabil;

1. se opune adoptării proiectului de regulament al Comisiei;

2. consideră că acest proiect de regulament al Comisiei depășește competențele de 
executare prevăzute în Regulamentul REACH;

3. consideră că acest proiect de regulament al Comisiei nu respectă principiul 
proporționalității;

4. solicită Comisiei să își retragă proiectul de regulament și să prezinte comitetului un alt 
proiect fără întârziere;

5. consideră că orice nouă restricție ar trebui să fie practică și proporțională, să excludă 
poligoanele de tragere unde posibilele riscuri sunt deja controlate și să includă o 
definiție clară și lipsită de ambiguitate a zonelor umede, limitând domeniul de aplicare 
la corpurile de apă permanente, cu scopul de a garanta securitatea juridică și forța 
executorie;

6. consideră că orice nouă restricție trebuie să fie însoțită de o nouă evaluare a riscurilor și 
de o analiză socioeconomică temeinică, ținând seama de domeniul de aplicare complet 
al restricției, astfel încât să se asigure proporționalitatea măsurii;

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


