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Streszczenie



Wyniki badań                                            Luka prawna, która zagraża nam
                                                                       wszystkim 
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Wadliwe normy prawne

2



3

Dla produktów wytworzonych z materiałów pozyskanych
z recyklingu limit ten wynosi aż 1000 ppm!

Wyniki badań próbek produktów zakupionych w Polsce



WYCOFANIE Z ZAPISÓW KONWENCJI SZTOKHOLMSKIEJ
I UNIJNEGO ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE TRWAŁYCH
ZANIECZYSZCZEŃ ORGANICZNYCH (TZO) ZWOLNIEŃ DLA
MATERIAŁÓW Z RECYKLINGU ZAWIERAJĄCYCH PentaBDE I OctaBDE
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ZAPRZESTANIE PODWAŻANIA CELOWOŚCI ZAPISÓW
KONWENCJI SZTOKHOLMSKIEJ DĄŻĄCYCH DO
GLOBALNEJ ELIMINACJI TOKSYCZNYCH SUBSTANCJI

USTALENIE ODPOWIEDNICH NORM W PRZYPADKU ODPADÓW
ZAWIERAJĄCYCH TZO ZGODNIE Z KONWENCJĄ BAZYLEJSKĄ
I ROZPORZĄDZENIEM UE W SPRAWIE TZO

dotyczące unijnej polityki
w zakresie recyklingu



USPRAWNIENIE OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH TZO,
REZYGNACJA ZE STOSOWANIA NIESPRAWDZONYCH
SUBSTYTUTÓW I PRZYSPIESZENIE PROCESU WYDAWANIA
ZEZWOLEŃ ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM REACH
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Aby zrealizować swoje zobowiązania w ramach Siódmego Programu Działań
w zakresie Środowiska i pokazać postęp w tworzeniu gospodarki o obiegu
zamkniętym, UE powinna opublikować strategię wycofania z obiegu
szkodliwych substancji będących przedmiotem niniejszego badania, już na
etapie ich produkcji, ze względu na ich szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi,
w tym zwłaszcza osoby nieleżące do grup podwyższonego ryzyka:
niemowlęta, dzieci i kobiety w ciąży.niemowlęta, dzieci i kobiety w ciąży.

Dopóki produkty wykonane z materiałów pierwotnych nie będą w całości wolne od toksyn,
należy zastosować odpowiednie techniki oddzielania PBDE i innych toksycznych substancji
przed poddaniem tych produktów dalszemu przetwarzaniu. UE powinna wdrożyć techniki,
w których nie stosuje się spalania w procesie niszczenia TZO i lobbować za ich stosowaniem
w odpowiednich grupach roboczych powołanych w ramach stron Konwencji Sztokholmskiej
i Konwencji Bazylejskiej. 

Stosowanie halogenowych (czyli zawierających brom lub chlor) środków
zmniejszających palność powinno zostać odpowiednio ograniczone zgodnie
z przepisami REACH, tak aby uniknąć zastępowania PBDE ich niesprawdzonymi
substytutami. Nie należy udzielać zwolnień, odstępstw ani okresów przejściowych
w odniesieniu do ograniczeń lub zezwoleń dotyczących materiałów pochodzących
z recyklingu zawierających TZO.

E-odpady muszą zacząć być wyraźnie oznaczane jako niebezpieczne. UE powinna wspierać
zmiany wytycznych dotyczące e-odpadów z Konwencji Bazylejskiej, zamykając luki prawne,
aby zapobiec dalszemu eksportowi e-odpadów do krajów, w których brakuje infrastruktury
oraz możliwości technicznych i ekonomicznych umożliwiających prawidłową utylizację
i przetwarzanie odpadów elektronicznych.

OPRACOWANIE STRATEGII W ZAKRESIE OCHRONY PRZED
TOKSYCZNYMI ODPADAMI I ZAGWARANTOWANIE
KORZYSTNEJ DLA ŚRODOWISKA I ZDROWIA LUDZI
GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

WDROŻENIE TECHNIK SEPARACJI, W CELU USUNIĘCIA
TOKSYCZNYCH CHEMIKALIÓW Z ODPADÓW PODDAWANYCH
RECYKLINGOWI I TECHNOLOGII INNYCH NIŻ SPALANIE,
W CELU UNIESZKODLIWIANIA TZO

ZAPRZESTANIE EKSPORTU E-ODPADÓW Z UNII
EUROPEJSKIEJ DO KRAJÓW ROZWIJAJĄCYCH SIĘ, ZGODNIE
Z POSTANOWIENIAMI KONWENCJI BAZYLEJSKIEJ
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facebook.com/kupujodpowiedzilalnie

instagram.com/kupujodpowiedzialnie

Badania zostały przeprowadzone przez  trzy organizacje  zajmujące się chemikaliami: Arnikę, HEAL
i IPEN. Próbki zostały pobrane w kilkunastu europejskich krajach, w okresie od kwietnia do lipca 2018 r.
W Polsce próbki zostały zebrane w maju 2018 r., przy współpracy z Fundacją Kupuj Odpowiedzialnie,
która jest polskim partnerem projektu. Publikacja raportu zbiegła się z kluczowym głosowaniem w Parlamencie
Europejskim, mającym na celu ustalenie, czy niebezpieczne materiały, takie jak e-odpady zawierające
bromowane opóźniacze spalania, będą dopuszczone do recyklingu tworzyw sztucznych. 
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The Health and Environment Alliance (HEAL) jest wiodącą organizacją non-profit zajmującą się wpływem środowiska na
zdrowie ludzi w Unii Europejskiej i poza nią. HEAL działa na rzecz ochrony osób najbardziej dotkniętych 
zanieczyszczeniem, a także podnosi świadomość na temat  korzyści płynących z działań prośrodowiskowych.

Arnika jest czeską organizacją pozarządową założoną w 2001 roku, prowadzącą działalność na rzecz ochrony
środowiska. Arnika pełni rolę regionalnego centrum dla Europy Środkowo-Wschodniej dla IPEN. Ostatnio
organizacja prowadzi własne badania dotyczące obecności toksycznych chemikaliów w produktach, szczególnie
w zabawkach i produktach pielęgnacyjnych dla dzieci. 

IPEN to globalna sieć ponad 500 organizacji zajmujących się ochroną zdrowia i środowiska w ponad 100 krajach, 
działająca na rzecz eliminacji ze środowiska naturalnego najbardziej szkodliwych chemikaliów .

Dołącz do nas! Wsparcie takich osób jak Ty nadaje naszym działaniom sens. Włącz się w nasze kampanie, 
akcje uliczne, zbieraj z nami podpisy, prowadź zajęcia z młodzieżą.

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie jest ogólnopolską organizacją prowadzącą działalność na rzecz ochrony
środowiska i zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji oraz przestrzegania praw
człowieka i zasad ochrony środowiska w biznesie. W ramach projektu “Pytaj o chemię” zwracamy uwagę na
problemy zdrowotne i środowiskowe związane z występowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych
w produktach codziennego użytku.

Jeżeli masz pytania - napisz do nas:
info@ekonsument.pl
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