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Duża szansa dla członków Komisji ENVI, aby doprowadzili do wprowadzenia wykonalnego 

prawa dotyczącego ołowiu na terenach podmokłych 

Bruksela, 23 października 2020 r. - Projekt rezolucji posłów do Parlamentu Europejskiego Alexandra Bernhubera 

(EPP), Ondřeja Knotek (Renew Europe) i Andreya Slabakova (ECR) w sprawie projektu rozporządzenia Komisji 

dotyczącego ograniczenia używania amunicji ołowianej na terenach podmokłych, został przedłożony pod 

głosowanie planowane na dzień 29 października na Komisji Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego (ENVI).  

Europejska Federacja Stowarzyszeń na rzecz Łowiectwa i Ochrony Przyrody (FACE) z zadowoleniem przyjmuje ten 

wniosek, w którym wezwano do korekty głównych błędów na poziomie Komitetu REACH. Co ważne, wspiera on 

słuszny cel, jakim jest stopniowe wycofywanie ołowiu na terenach podmokłych. 

W tym krótkim filmie - z napisami w języku DE, FR, IT, PL - dr David Scallan, Sekretarz Generalny FACE, zwraca się  

do członków Komisji Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego o przyjęcie tego projektu rezolucji, który 

doprowadzi do znacznej poprawy w kierunku jasnego i wykonalnego prawa dla 10 milionów obywateli. 

„Stopniowe wycofywanie ołowianego śrutu na terenach podmokłych jest ważne, a 23 państwa członkowskie UE  

już to zrobiły. Nie chodzi tutaj o to, czy powinniśmy stopniowo wycofywać używanie śrutu ołowianego na terenach 

podmokłych; ale chodzi o to, w jaki sposób powinniśmy to zrobić”. 

_______ 

W SKRÓCIE: 

Czego to prawo powinno dotyczyć?  

Wycofywania używania amunicji śrutowej ołowianej na mokradłach, terenach podmokłych. 

 

Kogo będzie dotyczyć?  

Funkcjonariuszy organów mających egzekwować to prawo państw członkowskich, 10 milionów obywateli, w tym 

myśliwych, rolników, strzelców sportowych, zawodowych strzelców sportowych i obejmie międzynarodowe  

i olimpijskie dyscypliny strzeleckie z użyciem broni śrutowej. 

 

Jakie są główne błędy?  

Komisja Europejska zignorowała opinię swojej własnej agencji naukowej, co doprowadziło do naruszenia: 

• Zasady proporcjonalności 

• Domniemania niewinności skutkującej przekroczeniem przez Komisję Europejską uprawnień 

wykonawczych wynikających z REACH poprzez nałożenie nowego obowiązku na „konsumentów”. 

• Zasady pewności prawa 

 

Jak to naprawić?  

Europarlamentarzyści: Wykonalne prawo jest w Waszych rękach - Poprzyjcie wniosek o rezolucję, aby wrócił on 

do Komitetu REACH. 

 

WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA ZNALEŹĆ PONIŻEJ: 

• Projekt rezolucji 

• Artykuł z magazynu Parlament 

• Pierwsze video Davida Scallana dot. tego zagadnieniu 

http://www.face.eu/
mailto:alessio.borrello@face.eu
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ENVI-OJ-2020-10-28-1_EN.html
https://www.face.eu/2020/10/envi-vote-on-leadshot/
https://www.youtube.com/watch?v=UAU3Et608sE
https://www.youtube.com/watch?v=Yx7j9GFOgA4
https://www.youtube.com/watch?v=TW_g_WnmSvs
https://www.youtube.com/watch?v=ZKrLnomB7eU
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ENVI-OJ-2020-10-28-1_EN.html
https://www.theparliamentmagazine.eu/news/article/the-lead-shot-over-wetlands-proposal-is-unworkable
https://www.face.eu/2020/08/phasing-out-lead-gunshot-over-wetlands-why-the-ec-proposal-is-unworkable/

