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Duża szansa dla posłów Parlamentu Europejskiego, aby doprowadzili do wprowadzenia 

wykonalnego prawa dotyczącego ołowiu na terenach podmokłych 

 

Bruksela, 19 listopada 2020 r. - Dwie rezolucje w sprawie projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej 

dotyczącego ograniczenia używania amunicji ołowianej na terenach podmokłych, zostały przedłożone pod 

głosowanie podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego zaplanowanej na 25 listopada.  

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

rezolucje, w których wezwano do niezbędnej korekty głównych błędów projektu rozporzadzenia KE na poziomie 

Komitetu REACH. Co ważne, FACE wspiera 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 posłów do Parlamentu Europejskiego o poparcie tych rezoulcji, które doprowadzą 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 wdrożyły procedury w tym zakresie. 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 te rezolucje, aby projekt 

rozporządzenia KE wrócił do Komitetu REACH. 
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