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Pozmeňujúci návrh 1
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Citácia 1 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, najmä na jej článok 168 
a článok 191,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Citácia 4 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na smernicu Európskeho 
parlamentu a Rady 2004/10/ES 
z 11. februára 2004 o zosúlaďovaní 
zákonov, predpisov a správnych opatrení 
uplatňovaných na zásady správnej 
laboratórnej praxe a overovanie ich 
uplatňovania pri testoch chemických 
látok,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nicolás González Casares, Javi 
López

Návrh uznesenia
Citácia 4 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na smernicu Európskeho 
parlamentu a Rady 2009/128/ES 
z 21. októbra 2009, ktorou sa ustanovuje 
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rámec pre činnosť Spoločenstva na 
dosiahnutie trvalo udržateľného 
používania pesticídov,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Citácia 6 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 
z 23. februára 2005 o maximálnych 
hladinách rezíduí pesticídov v alebo na 
potravinách a krmivách rastlinného 
a živočíšneho pôvodu a o zmene 
a doplnení smernice Rady 91/414/EHS,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Citácia 7 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na smernicu Európskeho 
parlamentu a Rady 2009/128/ES 
z 21. októbra 2009, ktorou sa ustanovuje 
rámec pre činnosť Spoločenstva na 
dosiahnutie trvalo udržateľného 
používania pesticídov,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Stanislav Polčák
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Návrh uznesenia
Citácia 8 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 
z 30. novembra 2009 o kozmetických 
výrobkoch,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Citácia 4 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 
z 30. novembra 2009 o kozmetických 
výrobkoch,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Citácia 10 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2017/852 zo 17. 
mája 2017 o ortuti a o zrušení nariadenia 
(ES) č. 1102/2008,

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 9
Maria Spyraki, Petros Kokkalis, Nikos Androulakis

Návrh uznesenia
Citácia 15 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na závery Rady z 10. 
decembra 2019 s názvom Nový strategický 
rámec EÚ v oblasti ochrany zdravia a 
bezpečnosti pri práci: posilnenie 
vykonávania predpisov v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v 
EÚ,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Maria Arena, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Delara Burkhardt, Günther 
Sidl

Návrh uznesenia
Citácia 16 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. 
marca 2020 s názvom Nový akčný plán 
EÚ pre obehové hospodárstvo – Za 
čistejšiu a konkurencieschopnejšiu 
Európu, 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Nicolae 
Ştefănuță, Irena Joveva, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Pascal Canfin, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Ondřej Knotek

Návrh uznesenia
Citácia 27 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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– so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. 
marca 2020 o novom akčnom pláne EÚ 
pre obehové hospodárstvo – za čistejšiu a 
konkurencieschopnejšiu Európu 
(COM(2020)98 final),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Sven Giegold

Návrh uznesenia
Citácia 16 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. 
marca 2020 s názvom Nový akčný plán 
EÚ pre obehové hospodárstvo – Za 
čistejšiu a konkurencieschopnejšiu 
Európu,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Maria Spyraki, Petros Kokkalis, Nikos Androulakis

Návrh uznesenia
Citácia 14 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na nový akčný plán 
Komisie pre obehové hospodárstvo v 
rámci európskej zelenej dohody z 11. 
marca 2020,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Ondřej Knotek, Ulrike Müller, Andreas Glück

Návrh uznesenia
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Citácia 16 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. 
marca 2020 s názvom Nová priemyselná 
stratégia pre Európu (COM(2020)102),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Maria Spyraki, Petros Kokkalis, Nikos Androulakis

Návrh uznesenia
Citácia 13 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. 
marca 2020 s názvom Nová priemyselná 
stratégia pre Európu (COM(2020)102),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Maria Spyraki, Petros Kokkalis, Nikos Androulakis

Návrh uznesenia
Citácia 20 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na prebiehajúce 
verejné konzultácie Komisie o európskom 
pláne boja proti rakovine1a,
_________________
1a https://ec.europa.eu/info/law/better-
regulation/have-your-
say/initiatives/12154-Europe-s-Beating-
Cancer-Plan/public-consultation,

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 17
Cindy Franssen, Michal Wiezik

Návrh uznesenia
Citácia 36 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 – so zreteľom na európsky plán boja proti 
rakovine, ktorý Európska komisia 
predložila vo februári 2020,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Martin Hojsík, Irena Joveva, Véronique Trillet-Lenoir, Pascal Canfin, Nicolae 
Ştefănuță, Michal Wiezik

Návrh uznesenia
Citácia 37 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na prebiehajúce 
verejné konzultácie Komisie o európskom 
pláne boja proti rakovine1a,
_________________
1a https://ec.europa.eu/info/law/better-
regulation/have-your-
say/initiatives/12154-Europe-s-Beating-
Cancer-Plan/public-consultation

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Maria Arena, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Delara Burkhardt, Günther 
Sidl

Návrh uznesenia
Odsek 40 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na prebiehajúce 
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verejné konzultácie Komisie o európskom 
pláne boja proti rakovine,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Citácia 26 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie z 
24. apríla 2018 o celosvetovom zákaze 
testovania kozmetických výrobkov 
na zvieratách (0217/2018(RSP))

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Citácia 27 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na smernicu Európskeho 
parlamentu a Rady 2013/39/EÚ z 12. 
augusta 2013, ktorou sa menia smernice 
2000/60/ES a 2008/105/ES, pokiaľ ide o 
prioritné látky v oblasti vodnej politiky, 
ako cenný nástroj na monitorovanie a 
riešenie cezhraničného chemického 
znečistenia povrchových vôd;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Cindy Franssen, Michal Wiezik

Návrh uznesenia
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Odsek 36 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 z 25. 
novembra 2009 o environmentálnej 
značke EÚ,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Maria Spyraki, Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Citácia 39 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na správu z júna 2019, 
ktorú koordinuje Európska komisia a jej 
organizujúci partner, Ministerstvom 
životného prostredia a potravín Dánska: 
„EU Chemicals Policy 2030 (Politika EÚ 
v oblasti chemických látok): Building on 
the past, moving to the future“ 
(vychádzajúc z minulosti smerujeme do 
budúcnosti),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Maria Arena, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Delara Burkhardt, Günther 
Sidl

Návrh uznesenia
Citácia 40 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na osobitnú správu 
Európskeho dvora audítorov č. 05/2020: 
Udržateľné používanie prípravkov na 
ochranu rastlín: obmedzený pokrok v 
meraní a znižovaní rizík,
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Maria Arena

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže Komisia vo svojom 
oznámení z 11. decembra 2019 o 
európskej zelenej dohode oznámila, že do 
leta 2020 predloží stratégiu udržateľnosti 
chemických látok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Anja Hazekamp, Frédérique Ries, Sven Giegold

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže Komisia vo svojom 
oznámení z 11. decembra 2019 o 
európskej zelenej dohode oznámila, že v 
roku 2020 predloží stratégiu udržateľnosti 
chemických látok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Maria Arena, Anja Hazekamp, Sven Giegold

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže EÚ a jej členské štáty 
nesplnili cieľ udržateľného rozvoja č. 12, 
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ktorý požaduje, aby sa s chemikáliami a 
všetkými odpadmi riadne hospodárilo 
počas celého ich životného cyklu v súlade 
s dohodnutými medzinárodnými rámcami, 
a výrazne neznížili ich uvoľňovanie do 
ovzdušia, vody a pôdy s cieľom 
minimalizovať do roku 2020 ich 
negatívny vplyv na ľudské zdravie a 
životné prostredie; keďže na dosiahnutie 
cieľa udržateľného rozvoja č. 3 je 
potrebné značné dodatočné úsilie, aby sa 
do roku 2030 do roku 2030 podstatne 
znížil počet úmrtí a chorôb spôsobených 
nebezpečnými chemickými látkami a 
kontamináciou vzduchu, vody a pôdy; 
keďže ciele udržateľného rozvoja môže 
pomôcť dosiahnuť stratégia 
udržateľnosti chemických látok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Frédérique Ries

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže chemické, fyzikálne a 
toxikologické vlastnosti chemických látok 
sa značne líšia a zatiaľ čo mnohé z týchto 
látok, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou 
každodenného života, nie sú nebezpečné 
ani perzistentné, niektoré môžu 
pretrvávať v životnom prostredí, 
akumulujú sa v potravinovom reťazci a 
pri nízkych koncentráciách môžu byť 
škodlivé pre ľudské zdravie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Maria Arena, Anja Hazekamp, Frédérique Ries, Sven Giegold

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže znečistenie zo syntetických 
chemických látok je hlavnou a rastúcou 
hrozbou pre verejné zdravie a životné 
prostredie; keďže napríklad rakovina, 
ktorá je spojená s vystavením nebezpečnej 
chemickej látke, je hlavnou príčinou 
úmrtí súvisiacich s prácou: každý rok sa v 
EÚ vyskytne približne 120 000 prípadov 
rakoviny súvisiacich s prácou v dôsledku 
vystavenia účinkom karcinogénov pri 
práci, čo vedie k približne 80 000 úmrtiam 
ročne;
__________________
1 https://osha.europa.eu/en/themes/work-
related-diseases/work-related-cancer

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Maria Arena

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže pri predchádzaní škodám 
spôsobeným nebezpečnými chemikáliami 
zohráva kľúčovú úlohu regulácia; keďže 
sa odhaduje, že za posledných 20 rokov sa 
zabránilo jednému miliónu nových 
prípadov rakoviny čiastočne v dôsledku 
vykonávania právnych predpisov v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; 
keďže v štúdii z roku 2017 sa 
konzervatívnym odhadom odhadujú 
kumulatívne prínosy právnych predpisov 
o chemických látkach v Európskej únii 
„vo vysokých desiatkach miliárd EUR 
ročne“2;
__________________
2 OSN, Globálny výhľad v oblasti 
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chemických látok II: zhrnutie pre tvorcov 
politík

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Frédérique Ries, Sven Giegold, Anja Hazekamp

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže pri predchádzaní škodám 
spôsobeným nebezpečnými chemikáliami 
zohráva kľúčovú úlohu regulácia; keďže 
sa odhaduje, že od roku 1995 rokov sa 
predišlo 1, 4 milióna prípadov rakoviny v 
dôsledku vykonávania právnych predpisov 
EÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci; keďže v štúdii z roku 
2017 sa konzervatívnym odhadom 
odhadujú kumulatívne prínosy právnych 
predpisov o chemických látkach v 
Európskej únii „vo vysokých desiatkach 
miliárd EUR ročne“1;
__________________
1 OSN, Globálny výhľad v oblasti 
chemických látok II: zhrnutie pre tvorcov 
politík

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Frédérique Ries, Maria Arena, Anja Hazekamp, Sven Giegold

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže udržateľnou stratégiou v 
oblasti chemických látok sa musí účinne 
znížiť vystavenie ľudí a životného 
prostredia nebezpečným chemickým 
látkam a zároveň musí zvýšiť 
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konkurencieschopnosť a inovácie 
európskeho priemyslu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Maria Arena, Anja Hazekamp, Sven Giegold

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga.  keďže 75 % chemických látok 
vyrobených v EÚ je nebezpečných pre 
zdravie (222,6 milióna ton v roku 2018)1;
__________________
1 Údaje Eurostatu 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Chemicals_productio
n_and_consumption_statistics#Productio
n_of_chemicals_hazardous_to_health

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Anja Hazekamp, Sven Giegold

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ha.  keďže chemické znečistenie 
spôsobuje suchozemským a vodným 
ekosystémom straty a vedie k zníženiu 
pružnosti ekosystému, t. j. schopnosti 
odolávať škodám a zotaviť sa, čo vedie k 
rýchlym poklesom populácií zvierat, zatiaľ 
čo subletálne účinky chemického 
znečistenia spôsobujú zníženie plodnosti, 
zhoršenie kŕmiacich návykov zvierat a 
stratu orientácie, čo  časom vedie k 
oslabeniu populácií1;
__________________
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1 
https://chemtrust.org/biodiversity_strategy
/ , správa o kontrole vhodnosti právnych 
predpisov o chemických látkach iných ako 
nariadenie REACH

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Maria Arena

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hb. keďže chemické znečistenie 
spôsobuje suchozemským a vodným 
ekosystémom straty a vedie k zníženiu 
pružnosti ekosystému, t. j. schopnosti 
odolávať škodám a zotaviť sa, čo vedie k 
rýchlym poklesom populácií zvierat, 
zatiaľ čo subletálne účinky chemického 
znečistenia spôsobujú zníženie plodnosti, 
zhoršenie kŕmiacich návykov zvierat a 
stratu orientácie, čo  časom vedie k 
oslabeniu populácií4;
__________________
4https://chemtrust.org/biodiversity_strateg
y/, správa o kontrole vhodnosti právnych 
predpisov o chemických látkach iných ako 
nariadenie REACH

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Frédérique Ries

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hc.  keďže chemické znečistenie 
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spôsobuje suchozemským a vodným 
ekosystémom straty a vedie k zníženiu 
pružnosti ekosystému, t. j. schopnosti 
odolávať škodám a zotaviť sa, čo vedie k 
rýchlym poklesom populácií zvierat;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Frédérique Ries

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ia. keďže v posledných rokoch 
Európska komisia pracuje na troch 
hlavných hodnoteniach v rámci politiky 
EÚ v oblasti chemických látok, a to na 
štúdii o netoxickom životnom prostredí, 
revízie nariadenia REACH a kontrole 
vhodnosti najdôležitejších právnych 
predpisov EÚ o chemických látkach (s 
výnimkou REACH); keďže stále čakáme 
na konkrétne návrhy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Frédérique Ries

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ja. keďže 26. júna 2019 Rada vyzvala 
Komisiu, aby vypracovala akčný plán na 
odstránenie všetkých nepodstatných 
použití plnofluórovaných zlúčenín z 
dôvodu ich vysoko pretrvávajúceho 
charakteru a zvýšených rizík pre zdravie a 
životné prostredie1;
__________________
1 Závery Rady z 26. júna 2019 s názvom 
Na ceste k stratégii Únie pre politiku v 
oblasti chemických látok vyrábaných a 
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používaných udržateľným spôsobom, bod 
14.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Frédérique Ries

Návrh uznesenia
Odôvodnenie K a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ka. keďže Európska environmentálna 
agentúra vo svojej správe Životné 
prostredie Európy – stav a perspektíva 
2020 vyjadrila rastúce znepokojenie nad 
úlohou chemických látok pri  zhoršovaní 
stavu nášho životného prostredia a 
varovala, že predpokladané zvýšenie 
chemickej produkcie a pretrvávajúce 
emisie perzistentných a nebezpečných 
chemických látok naznačujú, že zaťaženie 
chemickými látkami na zdravie a životné 
prostredie pravdepodobne neklesne a 
súčasné politiky nie sú vhodné na to, aby 
sa zaoberali veľkým počtom chemických 
látok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Maria Arena

Návrh uznesenia
Odôvodnenie L a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

La. keďže je potrebné prejsť na 
výrobu chemických látok, ktoré sú vo 
svojej podstate bezpečné, vrátane 
používania menej nebezpečných 
chemických látok počas celého životného 
cyklu výrobkov, s cieľom znížiť chemické 
znečistenie a zlepšiť obehovosť 
európskeho hospodárstva, zatiaľ čo akčný 
plán EÚ pre obehové hospodárstvo sa 
musí zaoberať toxickými chemickými 
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látkami, aby sa tieto ciele splnili; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Frédérique Ries, Anja Hazekamp, Sven Giegold

Návrh uznesenia
Odôvodnenie L b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Lb. keďže je potrebné prejsť na 
výrobu chemických látok, ktoré sú vo 
svojej podstate bezpečné, vrátane 
používania menej nebezpečných 
chemických látok počas celého životného 
cyklu výrobkov, s cieľom znížiť chemické 
znečistenie a zlepšiť obehovosť 
európskeho hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Maria Arena, Sven Giegold, Anja Hazekamp

Návrh uznesenia
Odôvodnenie M a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ma. keďže náklady spojené s 
nesprávnym nakladaním s chemikáliami a 
odpadom zahŕňajú stratu produktivity, 
náklady na zdravotnú starostlivosť, škody 
na ekosystémoch, náklady na súdne spory 
a škody na dobrej povesti podnikov; keďže 
expozícia človeka chemickým látkam pre 
životné prostredie sa odhaduje na 10 % 
celosvetového HDP v nákladoch na 
zdravotnú starostlivosť1, zatiaľ čo podľa 
konzervatívnych odhadov ročné náklady 
náklady na zdravotnú starostlivosť 
súvisiace s endokrinnými disruptormi 
predstavujú 163 miliárd EUR (1,28 % 
HDP EÚ) len v samotnej Európe2, a 
odhaduje sa, že ročné náklady na 
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zdravotnú starostlivosť, ktoré vznikajú v 
dôsledku nečinnosti v oblasti 
plnofluórovaných zlúčenín, predstavujú 
52 – 84 miliárd EUR pre všetky krajiny 
EHP3;
__________________
1 

https://ehjournal.biomedcentral.com/artic
les/10.1186/s12940-017-0340-3
2 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.
1111/andr.12178
3 

https://www.norden.org/en/publication/co
st-inaction-0

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Maria Arena, Anja Hazekamp, Sven Giegold

Návrh uznesenia
Odôvodnenie N a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Na. keďže na účinky chemických 
expozícií sú osobitne náchylné plody, 
dojčatá, deti, tehotné ženy, staršie osoby a 
chudobné osoby, zatiaľ čo domácnosti s 
nízkym príjmom môžu byť vystavené 
riziku neúmerne, pretože často žijú v 
blízkosti závažných zdrojov únikov, ako sú 
nebezpečné skládky odpadu a výrobné 
zariadenia1;
__________________
1 OSN, Globálny výhľad v oblasti 
chemických látok II: zhrnutie pre tvorcov 
politík

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 44
Anja Hazekamp, Frédérique Ries, Sven Giegold

Návrh uznesenia
Odôvodnenie O a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Oa. keďže Komisia nikdy nevydala 
svoju netoxickú stratégiu, ktorú prisľúbila 
v rámci 7. environmentálneho akčného 
plánu, a keďže je teraz dôležité, aby 
Komisia navrhla ambicióznu stratégiu, 
ktorá účinne minimalizuje vystavenie ľudí 
a životného prostredia nebezpečným 
chemickým látkam a zároveň zvýši 
konkurencieschopnosť a inovácie 
európskeho priemyslu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Maria Arena

Návrh uznesenia
Odôvodnenie P a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Pa. keďže Komisia nikdy nevydala 
svoju netoxická stratégia, ktorú prisľúbila 
v rámci 7. environmentálneho akčného 
plánu, a keďže teraz má rozhodujúci 
význam, aby Komisia navrhla ambicióznu 
stratégiu, aby sa predišlo škodám skôr, 
ako k nim dôjde;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Maria Arena, Anja Hazekamp, Frédérique Ries, Sven Giegold

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Q a (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Qa. keďže štúdie zadané Komisiou 
(napr. v súvislosti so stratégiou pre 
netoxické životné prostredie a v kontexte 
kontrol vhodnosti nariadenia REACH a 
právnych predpisov o chemických látkach 
iných ako nariadenie REACH) odhalili 
dôležité medzery v právnych predpisoch 
EÚ na to, aby sa s chemickými látkami v 
EÚ hospodárilo bezpečne, a to vrátane 
nezrovnalostí medzi rôznymi odvetvovými 
právnymi predpismi a nedostatočného 
vykonávania, a načrtli široký súbor 
opatrení, ktoré by sa mali zvážiť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Maria Arena, Anja Hazekamp, Frédérique Ries, Sven Giegold

Návrh uznesenia
Odôvodnenie R a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ra. keďže tieto nedostatky a 
nezrovnalosti si vyžadujú legislatívne 
opatrenia na zabezpečenie účinnej 
ochrany ľudského zdravia a životného 
prostredia pred rizikami, ktoré 
predstavujú chemické látky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Maria Arena

Návrh uznesenia
Odôvodnenie S a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Sa. keďže stratégia udržateľnosti 
chemických látok by mala prispievať k 
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riadnemu vykonávaniu zásad politiky 
Únie v oblasti životného prostredia, ako je 
stanovené v článku 191 ods. 2 ZFEÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Anja Hazekamp, Frédérique Ries, Sven Giegold

Návrh uznesenia
Odôvodnenie S b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Sb. keďže chemická stratégia pre 
udržateľnosť by mala účinne uplatňovať 
zásady politiky Únie v oblasti životného 
prostredia, ako je stanovené v článku 191 
ods. 2 ZFEÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Maria Arena, Anja Hazekamp, Frédérique Ries, Sven Giegold

Návrh uznesenia
Odôvodnenie T a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ta. keďže stratégia udržateľnosti 
chemických látok by mala byť založená 
na najnovších nezávislých vedeckých 
poznatkoch a metódach a mala by sa tiež 
zaoberať vystavením v reálnom živote 
počas celého životného cyklu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold

Návrh uznesenia
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Odôvodnenie U a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ua. keďže podľa nariadenia (ES) č. 
1107/2009 Európska komisia a členské 
štáty musia vykonávať „nezávislé, 
objektívne a transparentné hodnotenie“ 
účinných látok v pesticídoch  a 
pesticídnych výrobkov a Európsky úrad 
pre bezpečnosť potravín musí vykonať 
nezávislé vedecké preskúmanie v súlade s 
nariadením (ES) č. 178/2002 všeobecného 
potravinového práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Maria Arena

Návrh uznesenia
Odôvodnenie V a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Va.  keďže v zmluvných laboratóriách 
sa zistili opakované podvody a keďže 
správna laboratórna prax (SLP) nie je 
dostatočná na to, aby sa eliminovala 
vnútorná predpojatosť priemyslu voči 
testovania svojich vlastných výrobkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Anja Hazekamp, Sven Giegold

Návrh uznesenia
Odôvodnenie V b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Vb. keďže v štúdii Nemeckého 
spolkového inštitútu pre posudzovanie 
rizík (BfR) a Nemeckej environmentálnej 
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agentúry sa zistili závažné nedostatky pri 
dodržiavaní súladu s registračnou 
dokumentáciou podľa nariadenia 
REACH1;
__________________
1 https://www.bfr.bund.de/cm/349/data-
quality-of-environmental-endpoints-in-
registrations.pdf

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Ulrike Müller, Ondřej Knotek, Andreas Glück, Jan Huitema

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta cieľ nulového znečistenia 
v záujme životného prostredia bez 
toxických látok;

1. víta cieľ nulového znečistenia 
v záujme životného prostredia bez 
toxických látok; uznáva zásadnú úlohu 
chemického priemyslu pri dosahovaní 
viacerých cieľov zelenej dohody, najmä 
energetickej transformácie, podpory 
energetickej účinnosti a obehového 
hospodárstva prostredníctvom inovačných 
výrobných procesov a materiálov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Anja Hazekamp

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta cieľ nulového znečistenia 
v záujme životného prostredia bez 
toxických látok;

1. domnieva sa, že všetkým žijúcim 
tvorom sa musí zaručiť právo na 
netoxické životné prostredie; víta cieľ 
nulového znečistenia v záujme životného 
prostredia bez toxických látok;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Sven Giegold

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. domnieva sa, že je potrebné 
zabrániť akejkoľvek forme znečistenia 
alebo ju znížiť na úrovne, ktoré už nie sú 
škodlivé pre ľudské zdravie a životné 
prostredie, a to v záujme dobrých 
životných podmienok v rámci 
ekologických obmedzení našej planéty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Sven Giegold

Návrh uznesenia
Odsek 1 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1b. domnieva sa, že zabezpečenie toho, 
aby všetky použitia chemických látok, 
materiálov a výrobkov boli bezpečné, 
udržateľné a obehové už v štádiu návrhu, 
je nevyhnutným opatrením v hornej časti 
dodávateľského reťazca zameraným 
nielen na ochranu ľudského zdravia, 
dosiahnutie životného prostredia bez 
toxických látok (vzduch, voda, pôda) a 
ochranu biodiverzity, ale aj na 
dosiahnutie klimaticky neutrálneho, 
obehového a konkurencieschopného 
hospodárstva, ktoré efektívne využíva 
zdroje; 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 58
Sven Giegold

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva Komisiu, aby predložila 
stratégiu udržateľnosti chemických látok, 
ktorá efektívne zabezpečí vysokú úroveň 
ochrany ľudského zdravia a životného 
prostredia a obmedzí vystavenie 
nebezpečným chemickým látkam na 
minimum;

2. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
komplexnú stratégiu udržateľnosti 
chemických látok, ktorá by v spojení s 
novým akčným plánom pre obehové 
hospodárstvo a novou priemyselnou 
stratégiou priniesla potrebnú zmenu 
paradigmy s cieľom dosiahnuť cieľ 
nulových emisií v životnom prostredí bez 
toxických látok, čím sa zabezpečí vysoká 
úroveň ochrany ľudského zdravia a 
životného prostredia, podporia inovácie v 
oblasti udržateľných chemických látok na 
základe hierarchie opatrení bez toxicity 
ako základu európskej stratégie pre 
obehové, bezpečné, udržateľné a 
konkurencieschopné hospodárstvo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Christine Schneider, Sven Schulze, Angelika Niebler

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva Komisiu, aby predložila 
stratégiu udržateľnosti chemických látok, 
ktorá efektívne zabezpečí vysokú úroveň 
ochrany ľudského zdravia a životného 
prostredia a obmedzí vystavenie 
nebezpečným chemickým látkam na 
minimum;

2. vyzýva Komisiu, aby predložila 
stratégiu udržateľnosti chemických látok, 
ktorá efektívne zabezpečí vysokú úroveň 
ochrany ľudského zdravia a životného 
prostredia a obmedzí riziko vyplývajúce z 
nebezpečných chemických látok na 
minimum; zdôrazňuje, že v stratégii 
udržateľnosti by sa mal zohľadniť aj 
významný prínos chemických látok k 
dosahovaniu cieľov zelenej dohody, a 
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preto vyzýva na podporu tohto odvetvia s 
cieľom pomôcť mu dosiahnuť pokrok v 
oblasti kľúčových inovácií;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 60
Alexander Bernhuber

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva Komisiu, aby predložila 
stratégiu udržateľnosti chemických látok, 
ktorá efektívne zabezpečí vysokú úroveň 
ochrany ľudského zdravia a životného 
prostredia a obmedzí vystavenie 
nebezpečným chemickým látkam na 
minimum;

2. vyzýva Komisiu, aby predložila 
stratégiu udržateľnosti chemických látok, 
ktorá efektívne zabezpečí vysokú úroveň 
ochrany ľudského zdravia a životného 
prostredia a obmedzí vystavenie 
nebezpečným chemickým látkam na 
minimum, pričom bude posilňovať 
konkurencieschopnosť a inovačnú silu 
hospodárstva Únie a zabezpečovať 
bezpečnosť dodávok v rámci EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Irena Joveva, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine 
Chabaud, Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță, Michal Wiezik

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva Komisiu, aby predložila 
stratégiu udržateľnosti chemických látok, 
ktorá efektívne zabezpečí vysokú úroveň 
ochrany ľudského zdravia a životného 
prostredia a obmedzí vystavenie 
nebezpečným chemickým látkam na 
minimum;

2. vyzýva Komisiu, aby predložila 
stratégiu udržateľnosti chemických látok, 
ktorá efektívne zabezpečí vysokú úroveň 
ochrany ľudského zdravia a životného 
prostredia a obmedzí vystavenie 
nebezpečným chemickým látkam na 
minimum a ktorá spolu s novým akčným 
plánom pre obehové hospodárstvo pomôže 
dosiahnuť posun k skutočne obehovému 
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hospodárstvu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva Komisiu, aby predložila 
stratégiu udržateľnosti chemických látok, 
ktorá efektívne zabezpečí vysokú úroveň 
ochrany ľudského zdravia a životného 
prostredia a obmedzí vystavenie 
nebezpečným chemickým látkam na 
minimum;

2. vyzýva Komisiu, aby predložila 
stratégiu udržateľnosti chemických látok, 
ktorá efektívne zabezpečí vysokú úroveň 
ochrany ľudského zdravia a životného 
prostredia s osobitným zreteľom na 
zásadu obozretnosti a účinnej ochrany 
pracovníkov a obmedzí vystavenie 
nebezpečným chemickým látkam na 
minimum;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 63
Anja Hazekamp

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva Komisiu, aby predložila 
stratégiu udržateľnosti chemických látok, 
ktorá efektívne zabezpečí vysokú úroveň 
ochrany ľudského zdravia a životného 
prostredia a obmedzí vystavenie 
nebezpečným chemickým látkam na 
minimum;

2. vyzýva Komisiu, aby predložila 
stratégiu udržateľnosti chemických látok, 
ktorá efektívne zabezpečí vysokú úroveň 
ochrany ľudského zdravia a životného 
prostredia a obmedzí vystavenie 
nebezpečným chemickým látkam na 
minimum a využívanie testovania na 
zvieratách jasnými časovými 
harmonogramami, ukazovateľmi a 
záväznými cieľmi;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 64
Monika Beňová

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva Komisiu, aby predložila 
stratégiu udržateľnosti chemických látok, 
ktorá efektívne zabezpečí vysokú úroveň 
ochrany ľudského zdravia a životného 
prostredia a obmedzí vystavenie 
nebezpečným chemickým látkam na 
minimum;

2. vyzýva Komisiu, aby predložila 
stratégiu udržateľnosti chemických látok, 
ktorá efektívne zabezpečí vysokú úroveň 
ochrany ľudského zdravia a životného 
prostredia a obmedzí vystavenie 
nebezpečným chemickým látkam na 
minimum, čím sa budú chrániť a 
obnovovať ekosystémy a biodiverzita;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Ulrike Müller, Ondřej Knotek, Andreas Glück, Jan Huitema

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva Komisiu, aby predložila 
stratégiu udržateľnosti chemických látok, 
ktorá efektívne zabezpečí vysokú úroveň 
ochrany ľudského zdravia a životného 
prostredia a obmedzí vystavenie 
nebezpečným chemickým látkam na 
minimum;

2. vyzýva Komisiu, aby predložila 
stratégiu udržateľnosti chemických látok, 
ktorá efektívne zabezpečí vysokú úroveň 
ochrany ľudského zdravia a životného 
prostredia a obmedzí na minimum riziká, 
ktoré predstavuje vystavenie nebezpečným 
chemickým látkam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Danilo Oscar Lancini

Návrh uznesenia
Odsek 2
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva Komisiu, aby predložila 
stratégiu udržateľnosti chemických látok, 
ktorá efektívne zabezpečí vysokú úroveň 
ochrany ľudského zdravia a životného 
prostredia a obmedzí vystavenie 
nebezpečným chemickým látkam na 
minimum;

2. vyzýva Komisiu, aby predložila 
stratégiu udržateľnosti chemických látok, 
ktorá efektívne zabezpečí vysokú úroveň 
ochrany ľudského zdravia a životného 
prostredia a obmedzí na minimum riziká 
spojené s používaním nebezpečných 
chemických látok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Sara Cerdas

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva Komisiu, aby predložila 
stratégiu udržateľnosti chemických látok, 
ktorá efektívne zabezpečí vysokú úroveň 
ochrany ľudského zdravia a životného 
prostredia a obmedzí vystavenie 
nebezpečným chemickým látkam na 
minimum;

2. vyzýva Komisiu, aby predložila 
stratégiu udržateľnosti chemických látok, 
ktorá efektívne zabezpečí vysokú úroveň 
ochrany ľudského zdravia, zdravia zvierat 
a životného prostredia a obmedzí 
vystavenie nebezpečným chemickým 
látkam na minimum;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 68
Sven Giegold

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že v nadchádzajúcej 
stratégii udržateľnosti chemických látok 
je nutné zaoberať sa aj zdrojmi 
materiálov, ako aj sociálnymi a 
environmentálnymi normami a 
energetickou náročnosťou pri výrobe 
chemických látok v celom dodávateľskom 
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reťazci; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Sven Giegold

Návrh uznesenia
Odsek 2 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2b. vyzýva Komisiu, aby využila 
stratégiu udržateľnosti chemických látok 
ako príležitosť na ďalšie zlepšenie 
konkurencieschopnosti Únie v oblasti 
bezpečných a udržateľných chemických 
látok tým, že pretransformuje trh na 
bezpečné a udržateľné chemické látky s 
prísnymi normami ochrany zdravia a 
životného prostredia, udržateľného 
využívania zdrojov a úplného 
dodržiavania ľudských práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Frédérique Ries

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že nová stratégia by 
mala byť v súlade s ostatnými politickými 
cieľmi zelenej dohody a dopĺňať ich;

3. zdôrazňuje, že nová stratégia by 
mala byť v súlade s ostatnými politickými 
cieľmi zelenej dohody a dopĺňať ich; 
zastáva názor, že Komisia by mala 
vypracovať komplexnú stratégiu, v ktorej 
bude udržateľnosť kľúčovým pilierom a 
ktorá by mala obsahovať konsolidáciu 
všetkých príslušných politík vrátane 
chemických látok, obchodu, daní, 
inovácií, hospodárskej súťaže a 
zabezpečiť ich presadzovanie s cieľom 
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prilákať investície do Európy a vytvoriť 
trhy pre obehové a nízkouhlíkové 
produkty, ktoré priemysel vyvíja;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Maria Spyraki, Nikos Androulakis

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že nová stratégia by 
mala byť v súlade s ostatnými politickými 
cieľmi zelenej dohody a dopĺňať ich;

3. zdôrazňuje, že nová stratégia by 
mala byť v súlade s ostatnými politickými 
cieľmi zelenej dohody vrátane akčného 
plánu pre obehové hospodárstvo a novej 
priemyselnej stratégie pre Európu a mala 
by ich dopĺňať, pričom nová stratégia by 
mala načrtnúť odvetvia a spôsoby, akými 
môže chemický priemysel prispieť k 
dosiahnutiu týchto cieľov, napríklad v 
oblasti čistej energie, surovín, udržateľnej 
dopravy, digitalizácie a zníženej spotreby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Monika Beňová

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že nová stratégia by 
mala byť v súlade s ostatnými politickými 
cieľmi zelenej dohody a dopĺňať ich;

3. zdôrazňuje, že nová stratégia by 
mala byť v súlade s ostatnými politickými 
cieľmi zelenej dohody a dopĺňať ich; 
zdôrazňuje, že je potrebné podporovať 
inovácie v chemickom priemysle, a 
uznáva, že chemický priemysel dokáže 
poskytovať viaceré nízkouhlíkové 
riešenia; zdôrazňuje význam rozvoja 
chemického priemyslu s cieľom posilniť 
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ambície EÚ v oblasti klímy na roky 2030 a 
2050;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nicolás González Casares, Javi 
López

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že nová stratégia by 
mala byť v súlade s ostatnými politickými 
cieľmi zelenej dohody a dopĺňať ich;

3. zdôrazňuje, že nová stratégia by 
mala byť v súlade s ostatnými politickými 
cieľmi zelenej dohody a dopĺňať ich, 
najmä pokiaľ ide o ciele európsky právny 
predpis v oblasti klímy, akčný plán pre 
obehové hospodárstvo a novú priemyselnú 
stratégiu pre Európu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Ondřej Knotek, Ulrike Müller, Andreas Glück

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že nová stratégia by 
mala byť v súlade s ostatnými politickými 
cieľmi zelenej dohody a dopĺňať ich;

3. zdôrazňuje, že nová stratégia by 
mala byť v súlade s ostatnými politickými 
cieľmi zelenej dohody vrátane cieľov 
novej priemyselnej stratégie pre Európu a 
nového akčného plánu pre nové obehové 
hospodárstvo a mala by ich dopĺňať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Hermann Tertsch
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Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že nová stratégia by 
mala byť v súlade s ostatnými politickými 
cieľmi zelenej dohody a dopĺňať ich;

3. zdôrazňuje, že nová stratégia by 
mala byť v súlade s ostatnými politickými 
cieľmi zelenej dohody a s novým 
kontextom pre európske hospodárstvo po 
epidémii COVID 19 a mala by ich 
dopĺňať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Maria Spyraki

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. vyzýva Komisiu, aby v rámci 
zelenej dohody vypracovala stratégiu 
udržateľnosti chemických látok, ktorá by 
mala obsahovať konsolidáciu všetkých 
príslušných politík vrátane chemických 
látok, obchodu, daní, inovácií, 
hospodárskej súťaže a zabezpečiť ich 
presadzovanie s cieľom prilákať 
investície do Európy a vytvoriť trhy s 
výrobkami obehového a nízkouhlíkového 
priemyslu, ktoré priemysel vyvíja;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Cindy Franssen, Michal Wiezik

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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3a. zdôrazňuje význam stratégie 
nulového znečistenia v európskom pláne 
na boj proti rakovine; opakuje, že 
neoddeliteľnou súčasťou tohto plánu 
bude zníženie rizikových faktorov 
životného prostredia, ako je vystavenie 
škodlivým chemickým látkam; žiada, aby 
nová stratégia podporovala tento cieľ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Hermann Tertsch

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. opätovne zdôrazňuje, že chemický 
priemysel má pre európske hospodárstvo 
zásadný význam, a žiada, aby sa 
vypracoval konkrétny odvetvový 
legislatívny balík, ktorý by sa zaoberal 
procesom modernizácie a dekarbonizácie 
odvetvia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Fredrick Federley, Susana Solís Pérez, 
María Soraya Rodríguez Ramos, Pascal Canfin

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že podpora inovácií je 
kľúčovým prvkom prechodu z lineárneho 
chemického priemyslu na obehový a 
udržateľný chemický priemysel, ktorá by 
tomuto kľúčovému odvetviu pre európske 
hospodárstvo poskytla veľkú 
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konkurenčnú výhodu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Alexander Bernhuber

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že by sa mali 
zohľadniť závažné dôsledky krízy 
spôsobenej koronavírusom na celé 
európske hospodárstvo, a to odložením 
kritických lehôt na zabezpečenie toho, aby 
boli postupy zvládnuteľné a cenovo 
dostupné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nicolás González Casares, Javi 
López

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. pripomína, že pre ekologickú 
obnovu Európy má zásadný význam 
modernizácia a dekarbonizácia 
energeticky náročných priemyselných 
odvetví, ako je chemický priemysel;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Maria Spyraki

Návrh uznesenia
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Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že niektoré energeticky 
náročné odvetvia, ako je chemický 
priemysel, majú pre európske 
hospodárstvo kľúčový význam a že 
modernizácia a dekarbonizácia tohto 
odvetvia sú zásadné; zdôrazňuje, že na 
dosiahnutie tohto cieľa je potrebná 
stratégia udržateľnosti chemických látok 
v rámci zelenej dohody, v ktorej 
udržateľnosť predstavuje základný pilier;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Maria Spyraki, Nikos Androulakis

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. domnieva sa, že stratégiou v oblasti 
chemických látok by sa mala dosiahnuť 
súdržnosť a synergia právnych predpisov o 
chemických látkach (napr. REACH, CLP, 
POP, ortuť, prípravky na ochranu rastlín, 
biocídy) a súvisiacich právnych predpisov 
Únie vrátane právnych predpisov o 
konkrétnych výrobkoch (napr. hračky, 
kozmetika, materiály prichádzajúce do 
styku s potravinami, stavebné výrobky, 
obaly), všeobecných právnych predpisov o 
výrobkoch (napr. ekodizajn, 
environmentálna značka), právnych 
predpisov o životnom prostredí (napr. voda 
a vzduch), ako aj právnych predpisov o 
priemyselných zariadeniach (napr. 
smernica o priemyselných zariadeniach, 
smernica Seveso III);

4. domnieva sa, že stratégiou v oblasti 
chemických látok by sa mala dosiahnuť 
súdržnosť a synergia právnych predpisov o 
chemických látkach (napr. REACH, CLP, 
POP, ortuť, prípravky na ochranu rastlín, 
biocídy) a súvisiacich právnych predpisov 
Únie vrátane právnych predpisov o 
konkrétnych výrobkoch (napr. hračky, 
kozmetika, materiály prichádzajúce do 
styku s potravinami, stavebné výrobky, 
obaly), právnych predpisov v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
všeobecných právnych predpisov o 
výrobkoch (napr. ekodizajn, 
environmentálna značka), právnych 
predpisov o životnom prostredí (napr. voda 
a vzduch), ako aj právnych predpisov o 
priemyselných zariadeniach (napr. 
smernica o priemyselných zariadeniach, 
smernica Seveso III) a o odpade 
(napríklad smernica o obmedzení 
používania určitých nebezpečných látok v 
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elektrických a elektronických 
zariadeniach); zdôrazňuje, že osobitná 
pozornosť by sa mala venovať zníženiu 
prekrývania medzi právnymi rámcami a 
medzi úlohami pridelenými ECHA, EFSA 
a EMA;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Danilo Oscar Lancini

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. domnieva sa, že stratégiou v oblasti 
chemických látok by sa mala dosiahnuť 
súdržnosť a synergia právnych predpisov o 
chemických látkach (napr. REACH, CLP, 
POP, ortuť, prípravky na ochranu rastlín, 
biocídy) a súvisiacich právnych predpisov 
Únie vrátane právnych predpisov o 
konkrétnych výrobkoch (napr. hračky, 
kozmetika, materiály prichádzajúce do 
styku s potravinami, stavebné výrobky, 
obaly), všeobecných právnych predpisov o 
výrobkoch (napr. ekodizajn, 
environmentálna značka), právnych 
predpisov o životnom prostredí (napr. voda 
a vzduch), ako aj právnych predpisov o 
priemyselných zariadeniach (napr. 
smernica o priemyselných zariadeniach, 
smernica Seveso III);

4. domnieva sa, že stratégiou v oblasti 
chemických látok by sa mala dosiahnuť 
súdržnosť a synergia právnych predpisov o 
chemických látkach (napr. REACH, CLP, 
POP, ortuť, prípravky na ochranu rastlín, 
biocídy) a súvisiacich právnych predpisov 
Únie vrátane právnych predpisov o 
konkrétnych výrobkoch (napr. hračky, 
kozmetika, materiály prichádzajúce do 
styku s potravinami, stavebné výrobky, 
obaly), všeobecných právnych predpisov o 
výrobkoch (napr. ekodizajn, 
environmentálna značka), právnych 
predpisov o životnom prostredí (napr. voda 
a vzduch), ako aj právnych predpisov o 
priemyselných zariadeniach (napr. 
smernica o priemyselných zariadeniach, 
smernica Seveso III); domnieva sa, že by 
sa malo zabezpečiť úplné zosúladenie 
medzi rôznymi právnymi predpismi EÚ, 
ako aj zabrániť prekrývaniu úloh agentúr 
EÚ (ECHA, EFSA a EMA);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Pietro Fiocchi
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Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. domnieva sa, že stratégiou v oblasti 
chemických látok by sa mala dosiahnuť 
súdržnosť a synergia právnych predpisov o 
chemických látkach (napr. REACH, CLP, 
POP, ortuť, prípravky na ochranu rastlín, 
biocídy) a súvisiacich právnych predpisov 
Únie vrátane právnych predpisov o 
konkrétnych výrobkoch (napr. hračky, 
kozmetika, materiály prichádzajúce do 
styku s potravinami, stavebné výrobky, 
obaly), všeobecných právnych predpisov o 
výrobkoch (napr. ekodizajn, 
environmentálna značka), právnych 
predpisov o životnom prostredí (napr. voda 
a vzduch), ako aj právnych predpisov o 
priemyselných zariadeniach (napr. 
smernica o priemyselných zariadeniach, 
smernica Seveso III);

4. domnieva sa, že stratégiou v oblasti 
chemických látok by sa mala dosiahnuť 
súdržnosť a synergia právnych predpisov o 
chemických látkach (napr. REACH, CLP, 
POP, ortuť, prípravky na ochranu rastlín, 
biocídy) a súvisiacich právnych predpisov 
Únie vrátane právnych predpisov o 
konkrétnych výrobkoch (napr. hračky, 
kozmetika, materiály prichádzajúce do 
styku s potravinami, stavebné výrobky, 
obaly), všeobecných právnych predpisov o 
výrobkoch (napr. ekodizajn, 
environmentálna značka), právnych 
predpisov o životnom prostredí (napr. voda 
a vzduch), ako aj právnych predpisov o 
priemyselných zariadeniach (napr. 
smernica o priemyselných zariadeniach, 
smernica Seveso III); domnieva sa, že 
osobitná pozornosť by sa mala venovať 
zníženiu prekrývania medzi právnymi 
rámcami a medzi úlohami pridelenými 
ECHA, EFSA a EMA;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Sven Giegold

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. domnieva sa, že stratégiou v oblasti 
chemických látok by sa mala dosiahnuť 
súdržnosť a synergia právnych predpisov o 
chemických látkach (napr. REACH, CLP, 
POP, ortuť, prípravky na ochranu rastlín, 
biocídy) a súvisiacich právnych predpisov 
Únie vrátane právnych predpisov o 
konkrétnych výrobkoch (napr. hračky, 
kozmetika, materiály prichádzajúce do 

4. domnieva sa, že stratégiou v oblasti 
chemických látok by sa mala dosiahnuť 
súdržnosť a synergia právnych predpisov o 
chemických látkach (napr. REACH, CLP, 
POP, ortuť, prípravky na ochranu rastlín, 
biocídy) a súvisiacich právnych predpisov 
Únie vrátane právnych predpisov o 
konkrétnych výrobkoch (napr. hračky, 
kozmetika, materiály prichádzajúce do 
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styku s potravinami, stavebné výrobky, 
obaly), všeobecných právnych predpisov o 
výrobkoch (napr. ekodizajn, 
environmentálna značka), právnych 
predpisov o životnom prostredí (napr. voda 
a vzduch), ako aj právnych predpisov o 
priemyselných zariadeniach (napr. 
smernica o priemyselných zariadeniach, 
smernica Seveso III);

styku s potravinami, stavebné výrobky, 
obaly, lieky), všeobecných právnych 
predpisov o výrobkoch (napr. ekodizajn, 
environmentálna značka, udržateľná 
priemyselná politika), právnych predpisov 
o životnom prostredí (napr. voda a 
vzduch), právnych predpisov o zdrojoch 
znečistenia vrátane priemyselných 
zariadení (napr. smernica o priemyselných 
zariadeniach, smernica Seveso III), ako aj 
právnych predpisov o odpade (napríklad 
smernica o obmedzení používania 
určitých nebezpečných látok v 
elektrických a elektronických 
zariadeniach a  smernica o vozidlách po 
dobe životnosti);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Maria Arena, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Delara Burkhardt, Günther 
Sidl

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. domnieva sa, že stratégiou v oblasti 
chemických látok by sa mala dosiahnuť 
súdržnosť a synergia právnych predpisov o 
chemických látkach (napr. REACH, CLP, 
POP, ortuť, prípravky na ochranu rastlín, 
biocídy) a súvisiacich právnych predpisov 
Únie vrátane právnych predpisov o 
konkrétnych výrobkoch (napr. hračky, 
kozmetika, materiály prichádzajúce do 
styku s potravinami, stavebné výrobky, 
obaly), všeobecných právnych predpisov o 
výrobkoch (napr. ekodizajn, 
environmentálna značka), právnych 
predpisov o životnom prostredí (napr. voda 
a vzduch), ako aj právnych predpisov o 
priemyselných zariadeniach (napr. 
smernica o priemyselných zariadeniach, 
smernica Seveso III);

4. domnieva sa, že stratégiou v oblasti 
chemických látok by sa mala dosiahnuť 
súdržnosť a synergia právnych predpisov o 
chemických látkach (napr. REACH, CLP, 
POP, ortuť, prípravky na ochranu rastlín, 
biocídy, maximálne hladiny rezíduí) a 
súvisiacich právnych predpisov Únie 
vrátane právnych predpisov o konkrétnych 
výrobkoch (napr. hračky, kozmetika, 
materiály prichádzajúce do styku s 
potravinami, stavebné výrobky, obaly), 
všeobecných právnych predpisov o 
výrobkoch (napr. ekodizajn, 
environmentálna značka), právnych 
predpisov o životnom prostredí (napr. 
voda, pôda a vzduch), ako aj právnych 
predpisov o ochrane pracovníkov a 
zdrojoch znečistenia, najmä o 
priemyselných zariadeniach (napr. 
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smernica o priemyselných zariadeniach, 
smernica Seveso III) alebo právnych 
predpisov o odpade;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. domnieva sa, že stratégiou v oblasti 
chemických látok by sa mala dosiahnuť 
súdržnosť a synergia právnych predpisov o 
chemických látkach (napr. REACH, CLP, 
POP, ortuť, prípravky na ochranu rastlín, 
biocídy) a súvisiacich právnych predpisov 
Únie vrátane právnych predpisov o 
konkrétnych výrobkoch (napr. hračky, 
kozmetika, materiály prichádzajúce do 
styku s potravinami, stavebné výrobky, 
obaly), všeobecných právnych predpisov o 
výrobkoch (napr. ekodizajn, 
environmentálna značka), právnych 
predpisov o životnom prostredí (napr. voda 
a vzduch), ako aj právnych predpisov o 
priemyselných zariadeniach (napr. 
smernica o priemyselných zariadeniach, 
smernica Seveso III);

4. domnieva sa, že stratégiou v oblasti 
chemických látok by sa mala dosiahnuť 
súdržnosť a synergia právnych predpisov o 
chemických látkach (napr. REACH, CLP, 
POP, ortuť, prípravky na ochranu rastlín, 
biocídy) a súvisiacich právnych predpisov 
Únie vrátane právnych predpisov o 
konkrétnych výrobkoch (napr. hračky, 
kozmetika, materiály prichádzajúce do 
styku s potravinami, stavebné výrobky, 
obaly), všeobecných právnych predpisov o 
výrobkoch (napr. ekodizajn, 
environmentálna značka), právnych 
predpisov o životnom prostredí (napr. voda 
a vzduch), ako aj právnych predpisov o 
priemyselných zariadeniach (napr. 
smernica o priemyselných zariadeniach, 
smernica Seveso III); pričom zásada 
testovania na zvieratách by sa mala 
ponechať len ako posledná možnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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4. domnieva sa, že stratégiou v oblasti 
chemických látok by sa mala dosiahnuť 
súdržnosť a synergia právnych predpisov o 
chemických látkach (napr. REACH, CLP, 
POP, ortuť, prípravky na ochranu rastlín, 
biocídy) a súvisiacich právnych predpisov 
Únie vrátane právnych predpisov o 
konkrétnych výrobkoch (napr. hračky, 
kozmetika, materiály prichádzajúce do 
styku s potravinami, stavebné výrobky, 
obaly), všeobecných právnych predpisov o 
výrobkoch (napr. ekodizajn, 
environmentálna značka), právnych 
predpisov o životnom prostredí (napr. voda 
a vzduch), ako aj právnych predpisov o 
priemyselných zariadeniach (napr. 
smernica o priemyselných zariadeniach, 
smernica Seveso III);

4. domnieva sa, že stratégiou v oblasti 
chemických látok by sa mala dosiahnuť 
súdržnosť a synergia právnych predpisov o 
chemických látkach (napr. REACH, CLP, 
POP, ortuť, prípravky na ochranu rastlín, 
biocídy) a súvisiacich právnych predpisov 
Únie vrátane právnych predpisov o 
konkrétnych výrobkoch (napr. hračky, 
kozmetika, materiály prichádzajúce do 
styku s potravinami, stavebné výrobky, 
obaly, a to so zameraním na nové formy 
balenia po zákaze plastov), všeobecných 
právnych predpisov o výrobkoch (napr. 
ekodizajn, environmentálna značka), 
právnych predpisov o životnom prostredí 
(napr. voda a vzduch), ako aj právnych 
predpisov o priemyselných zariadeniach 
(napr. smernica o priemyselných 
zariadeniach, smernica Seveso III);

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 90
Ondřej Knotek, Andreas Glück, Ulrike Müller

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. domnieva sa, že stratégiou v oblasti 
chemických látok by sa mala dosiahnuť 
súdržnosť a synergia právnych predpisov o 
chemických látkach (napr. REACH, CLP, 
POP, ortuť, prípravky na ochranu rastlín, 
biocídy) a súvisiacich právnych predpisov 
Únie vrátane právnych predpisov o 
konkrétnych výrobkoch (napr. hračky, 
kozmetika, materiály prichádzajúce do 
styku s potravinami, stavebné výrobky, 
obaly), všeobecných právnych predpisov o 
výrobkoch (napr. ekodizajn, 
environmentálna značka), právnych 
predpisov o životnom prostredí (napr. voda 
a vzduch), ako aj právnych predpisov o 
priemyselných zariadeniach (napr. 
smernica o priemyselných zariadeniach, 

4. domnieva sa, že stratégiou v oblasti 
chemických látok by sa mala dosiahnuť 
súdržnosť a synergia právnych predpisov o 
chemických látkach (napr. REACH, CLP, 
POP, ortuť, prípravky na ochranu rastlín, 
biocídy) a súvisiacich právnych predpisov 
Únie vrátane právnych predpisov v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
právnych predpisov o konkrétnych 
výrobkoch (napr. hračky, kozmetika, 
materiály prichádzajúce do styku s 
potravinami, stavebné výrobky, obaly), 
všeobecných právnych predpisov o 
výrobkoch (napr. ekodizajn, 
environmentálna značka), právnych 
predpisov o životnom prostredí (napr. voda 
a vzduch), ako aj právnych predpisov o 
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smernica Seveso III); priemyselných zariadeniach (napr. 
smernica o priemyselných zariadeniach, 
smernica Seveso III);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nicolás González Casares, Javi 
López

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. domnieva sa, že stratégiou v oblasti 
chemických látok by sa mala dosiahnuť 
súdržnosť a synergia právnych predpisov o 
chemických látkach (napr. REACH, CLP, 
POP, ortuť, prípravky na ochranu rastlín, 
biocídy) a súvisiacich právnych predpisov 
Únie vrátane právnych predpisov o 
konkrétnych výrobkoch (napr. hračky, 
kozmetika, materiály prichádzajúce do 
styku s potravinami, stavebné výrobky, 
obaly), všeobecných právnych predpisov o 
výrobkoch (napr. ekodizajn, 
environmentálna značka), právnych 
predpisov o životnom prostredí (napr. voda 
a vzduch), ako aj právnych predpisov o 
priemyselných zariadeniach (napr. 
smernica o priemyselných zariadeniach, 
smernica Seveso III);

4. domnieva sa, že stratégiou v oblasti 
chemických látok by sa mala dosiahnuť 
súdržnosť a synergia právnych predpisov o 
chemických látkach (napr. REACH, CLP, 
POP, ortuť, prípravky na ochranu rastlín, 
biocídy) a súvisiacich právnych predpisov 
Únie vrátane právnych predpisov o 
konkrétnych výrobkoch (napr. hračky, 
kozmetika, materiály prichádzajúce do 
styku s potravinami, stavebné výrobky, 
obaly), všeobecných právnych predpisov o 
výrobkoch (napr. ekodizajn, 
environmentálna značka), právnych 
predpisov o životnom prostredí (napr. voda 
a vzduch), právnych predpisov v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
ako aj právnych predpisov o priemyselných 
zariadeniach (napr. smernica o 
priemyselných zariadeniach, smernica 
Seveso III);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Martin Hojsík, Irena Joveva, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, Pascal 
Canfin, Nicolae Ştefănuță, Michal Wiezik

Návrh uznesenia
Odsek 4



PE647.043v01-00 46/183 AM\1198278SK.docx

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. domnieva sa, že stratégiou v oblasti 
chemických látok by sa mala dosiahnuť 
súdržnosť a synergia právnych predpisov o 
chemických látkach (napr. REACH, CLP, 
POP, ortuť, prípravky na ochranu rastlín, 
biocídy) a súvisiacich právnych predpisov 
Únie vrátane právnych predpisov o 
konkrétnych výrobkoch (napr. hračky, 
kozmetika, materiály prichádzajúce do 
styku s potravinami, stavebné výrobky, 
obaly), všeobecných právnych predpisov o 
výrobkoch (napr. ekodizajn, 
environmentálna značka), právnych 
predpisov o životnom prostredí (napr. voda 
a vzduch), ako aj právnych predpisov o 
priemyselných zariadeniach (napr. 
smernica o priemyselných zariadeniach, 
smernica Seveso III);

4. domnieva sa, že stratégiou v oblasti 
chemických látok by sa mala dosiahnuť 
súdržnosť a synergia právnych predpisov o 
chemických látkach (napr. REACH, CLP, 
POP, ortuť, prípravky na ochranu rastlín, 
biocídy) a súvisiacich právnych predpisov 
Únie vrátane právnych predpisov o 
konkrétnych výrobkoch (napr. hračky, 
kozmetika, materiály prichádzajúce do 
styku s potravinami, stavebné výrobky, 
obaly), všeobecných právnych predpisov o 
výrobkoch (napr. ekodizajn, 
environmentálna značka), právnych 
predpisov o životnom prostredí (napr. voda 
a vzduch), ako aj právnych predpisov o 
priemyselných zariadeniach (napr. 
smernica o priemyselných zariadeniach, 
smernica Seveso III) a o odpade 
(napríklad smernica o obmedzení 
používania určitých nebezpečných látok v 
elektrických a elektronických 
zariadeniach); 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. domnieva sa, že stratégiou v oblasti 
chemických látok by sa mala dosiahnuť 
súdržnosť a synergia právnych predpisov o 
chemických látkach (napr. REACH, CLP, 
POP, ortuť, prípravky na ochranu rastlín, 
biocídy) a súvisiacich právnych predpisov 
Únie vrátane právnych predpisov o 
konkrétnych výrobkoch (napr. hračky, 
kozmetika, materiály prichádzajúce do 
styku s potravinami, stavebné výrobky, 
obaly), všeobecných právnych predpisov o 
výrobkoch (napr. ekodizajn, 

4. domnieva sa, že stratégiou v oblasti 
chemických látok by sa mala dosiahnuť 
súdržnosť a synergia právnych predpisov o 
chemických látkach (napr. REACH, CLP, 
POP, ortuť, prípravky na ochranu rastlín, 
biocídy) a súvisiacich právnych predpisov 
Únie vrátane právnych predpisov o 
konkrétnych výrobkoch (napr. hračky, 
kozmetika, materiály prichádzajúce do 
styku s potravinami, stavebné výrobky, 
obaly), všeobecných právnych predpisov o 
výrobkoch (napr. ekodizajn, 
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environmentálna značka), právnych 
predpisov o životnom prostredí (napr. voda 
a vzduch), ako aj právnych predpisov o 
priemyselných zariadeniach (napr. 
smernica o priemyselných zariadeniach, 
smernica Seveso III);

environmentálna značka), právnych 
predpisov o životnom prostredí (napr. voda 
a vzduch), politík týkajúcich sa odpadu, 
ako aj právnych predpisov o priemyselných 
zariadeniach (napr. smernica o 
priemyselných zariadeniach, smernica 
Seveso III);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Danilo Oscar Lancini

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že stratégia v oblasti 
chemických látok musí byť v súlade s 
hierarchiou opatrení v oblasti riadenia 
rizík, ktorá dáva prednosť prevencii, 
eliminácii a nahrádzaniu pred 
kontrolnými opatreniami;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Sven Giegold

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že stratégia v oblasti 
chemických látok musí byť v súlade s 
hierarchiou opatrení v oblasti riadenia 
rizík, ktorá dáva prednosť prevencii, 
eliminácii a nahrádzaniu pred 
kontrolnými opatreniami;

5. zdôrazňuje, že v stratégii 
udržateľnosti chemických látok by sa 
mala zaviesť hierarchia opatrení bez 
toxicity, a to počnúc zamedzením 
nepodstatnému používaniu nebezpečných 
látok a ich nahradením, cez 
minimalizáciu vystavenia nebezpečným 
látkam a elimináciu  nebezpečných látok, 
ktoré sú dedičstvom z minulosti, až po 
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odstránenie škôd1a;

_________________
1a  Zmena stratégie udržateľnosti 
chemických látok by sa mala vnímať ako 
horizontálny pozmeňujúci návrh: v 
prípade jeho prijatia by sa mali 
zodpovedajúcim spôsobom zmeniť všetky 
odkazy na stratégiu udržateľnosti 
chemických látok v uznesení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Jessica Polfjärd

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že stratégia v oblasti 
chemických látok musí byť v súlade s 
hierarchiou opatrení v oblasti riadenia 
rizík, ktorá dáva prednosť prevencii, 
eliminácii a nahrádzaniu pred kontrolnými 
opatreniami;

5. zdôrazňuje, že stratégia v oblasti 
chemických látok musí byť v súlade s 
hierarchiou opatrení v oblasti riadenia 
rizík, ktorá dáva prednosť prevencii, 
eliminácii rizík pre pracovníkov, 
koncových užívateľov a životné prostredie 
a nahrádzaniu pred kontrolnými 
opatreniami, pričom zohľadňuje všetky 
aspekty udržateľnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Ondřej Knotek, Andreas Glück, Ulrike Müller

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že stratégia v oblasti 
chemických látok musí byť v súlade s 
hierarchiou opatrení v oblasti riadenia 
rizík, ktorá dáva prednosť prevencii, 

5. zdôrazňuje, že stratégia v oblasti 
chemických látok musí byť v súlade s 
hierarchiou opatrení v oblasti riadenia 
rizík, ktorá dáva prednosť prevencii, 
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eliminácii a nahrádzaniu pred kontrolnými 
opatreniami;

eliminácii rizík a nahrádzaniu pred 
kontrolnými opatreniami, pričom 
zohľadňuje všetky aspekty udržateľnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Maria Spyraki

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že stratégia v oblasti 
chemických látok musí byť v súlade s 
hierarchiou opatrení v oblasti riadenia 
rizík, ktorá dáva prednosť prevencii, 
eliminácii a nahrádzaniu pred kontrolnými 
opatreniami;

5. zdôrazňuje, že stratégia v oblasti 
chemických látok musí byť v súlade s 
hierarchiou opatrení v oblasti riadenia 
rizík, ktorá dáva prednosť prevencii, 
eliminácii rizík a nahrádzaniu pred 
kontrolnými opatreniami, pričom 
zohľadňuje všetky aspekty udržateľnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nicolás González Casares, Javi 
López

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že stratégia v oblasti 
chemických látok musí byť v súlade s 
hierarchiou opatrení v oblasti riadenia 
rizík, ktorá dáva prednosť prevencii, 
eliminácii a nahrádzaniu pred kontrolnými 
opatreniami;

5. zdôrazňuje, že stratégia v oblasti 
chemických látok musí byť v súlade s 
hierarchiou opatrení v oblasti riadenia 
rizík, ktorá dáva prednosť prevencii, 
eliminácii a nahrádzaniu pred kontrolnými 
opatreniami, pričom zohľadňuje všetky 
aspekty udržateľnosti;

Or. en



PE647.043v01-00 50/183 AM\1198278SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 100
Maria Arena, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Delara Burkhardt, Günther 
Sidl

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že stratégia v oblasti 
chemických látok musí byť v súlade s 
hierarchiou opatrení v oblasti riadenia 
rizík, ktorá dáva prednosť prevencii, 
eliminácii a nahrádzaniu pred kontrolnými 
opatreniami;

5. zdôrazňuje, že stratégia 
udržateľnosti chemických látok musí byť 
v súlade s hierarchiou opatrení v oblasti 
riadenia rizík, ktorá dáva prednosť 
prevencii, eliminácii  nebezpečných látok a 
nahrádzaniu bezpečnejšími alternatívami 
pred kontrolnými opatreniami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Sara Cerdas

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že stratégia v oblasti 
chemických látok musí byť v súlade s 
hierarchiou opatrení v oblasti riadenia 
rizík, ktorá dáva prednosť prevencii, 
eliminácii a nahrádzaniu pred kontrolnými 
opatreniami;

5. zdôrazňuje, že stratégia v oblasti 
chemických látok musí byť v súlade s 
hierarchiou opatrení v oblasti riadenia 
rizík, ktorá dáva prednosť prevencii alebo 
eliminácii, alebo zníženiu zostatkových 
hodnôt a nahrádzaniu pred kontrolnými 
opatreniami;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 102
Maria Arena, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Delara Burkhardt, Günther 
Sidl

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že je potrebné 
obmedziť vystavenie chemickým látkam, 
ako sú endokrinné disruptory, o ktorých 
sa preukázalo, že prispievajú k výraznému 
nárastu chronických ochorení a z ktorých 
niektoré môžu narušiť imunitný systém a 
jeho zápalové reakcie, a zamedziť tomuto 
vystaveniu, a to v kontexte opatrení na 
zlepšenie verejného zdravia a posilnenie 
odolnosti voči vírusom, ako sú SARS-
CoV-25a;
_________________
5a https://www.ehn.org/toxic-chemicals-
coronavirus-2645713170.html

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Maria Arena, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Delara Burkhardt, Günther 
Sidl

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že stratégia by mala 
plne odrážať zásadu predbežnej opatrnosti 
a zásadu, že platí ten, kto znečisťuje;

6. zdôrazňuje, že stratégia by mala 
plne odrážať zásadu predbežnej opatrnosti, 
zásadu prevencie, zásadu odstraňovania 
environmentálnych škôd v prvom rade pri 
zdroji a zásadu „znečisťovateľ platí“, a 
základné zásady európskych právnych 
predpisov o chemických látkach, ako 
napríklad uloženie dôkazného bremena 
odvetviu, a že by ich mala účinne 
uplatňovať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Anja Hazekamp
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Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že stratégia by mala 
plne odrážať zásadu predbežnej opatrnosti 
a zásadu, že platí ten, kto znečisťuje;

6. zdôrazňuje, že stratégia by mala 
plne odrážať zásadu predbežnej opatrnosti, 
zásadu „znečisťovateľ platí“, zásadu 
prevencie a zásadu odstraňovania 
environmentálnych škôd v prvom rade pri 
zdroji; poznamenáva, že rozšírené 
mechanizmy zodpovednosti výrobcov by 
predstavovali dobrý nástroj na 
uplatňovanie zásady „znečisťovateľ platí“ 
a zároveň by stimulovali inovácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Sven Giegold

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že stratégia by mala 
plne odrážať zásadu predbežnej opatrnosti 
a zásadu, že platí ten, kto znečisťuje;

6. zdôrazňuje, že stratégia by mala 
plne odrážať zásadu predbežnej opatrnosti, 
zásadu prevencie, zásadu odstraňovania 
environmentálnych škôd v prvom rade pri 
zdroji a zásadu „znečisťovateľ platí“; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Maria Spyraki, Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že stratégia by mala 
plne odrážať zásadu predbežnej opatrnosti 
a zásadu, že platí ten, kto znečisťuje;

6. zdôrazňuje, že stratégia by mala 
plne odrážať zásadu predbežnej opatrnosti 
a zásadu „znečisťovateľ platí“, a to pri 
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zabezpečení zásady inovácie, a potrebu 
využívať pri regulačnom rozhodovaní 
najnovšie vedecké poznatky; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Irena Joveva, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine 
Chabaud, Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță, Michal Wiezik

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že stratégia by mala 
plne odrážať zásadu predbežnej opatrnosti 
a zásadu, že platí ten, kto znečisťuje;

6. zdôrazňuje, že stratégia by mala 
plne odrážať zásadu predbežnej opatrnosti 
a prevencie, pričom znečisťovanie by sa 
malo odstraňovať pri zdroji, a zásadu 
„znečisťovateľ platí“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nicolás González Casares, Javi 
López

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že stratégia by mala 
plne odrážať zásadu predbežnej opatrnosti 
a zásadu, že platí ten, kto znečisťuje;

6. zdôrazňuje, že stratégia by mala 
plne odrážať zásadu predbežnej opatrnosti, 
zásadu prevencie, pričom znečisťovanie 
by sa malo odstraňovať pri zdroji, a 
zásadu „znečisťovateľ platí“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Hermann Tertsch
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Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že stratégia by mala 
plne odrážať zásadu predbežnej opatrnosti 
a zásadu, že platí ten, kto znečisťuje;

6. zdôrazňuje, že stratégia by mala 
plne odrážať zásadu predbežnej opatrnosti, 
zásadu inovácie a zásadu „znečisťovateľ 
platí“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. domnieva sa, že prioritou by malo 
byť používanie už existujúcich látok, 
ktoré boli testované a pri ktorých sa 
preukázalo, že sú dlhodobo bezpečné, a 
dôkladné zváženie potreby zvýšiť 
komplexnosť a počet nových chemických 
látok s účinnou analýzou rizík a prínosu; 
zdôrazňuje potrebu ambicióznych cieľov s 
cieľom každoročne zvyšovať počet 
kontrolovaných chemických látok, najmä 
pokiaľ ide o ich vlastnosti endokrinných 
disruptorov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Fredrick Federley, Susana Solís Pérez, 
María Soraya Rodríguez Ramos, Martin Hojsík

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje, že táto stratégia 
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udržateľnosti chemických látok by mala 
ísť ruka v ruke so stratégiou EÚ v oblasti 
biodiverzity do roku 2030, pokiaľ bude 
existovať vedecký konsenzus o 
negatívnom vplyve chemických látok na 
populáciu voľne žijúcich druhov a na 
rozmanitosť druhov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Maria Arena, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Delara Burkhardt, Günther 
Sidl

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
jasné kritériá pre udržateľné a bezpečné 
používanie chemických látok, materiálov 
a výrobkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Maria Arena, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Delara Burkhardt, Günther 
Sidl

Návrh uznesenia
Odsek 6 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6b. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
klasifikáciu výroby a používania 
chemických látok s cieľom podporiť 
účinné zamedzenie a minimalizovanie 
vystavenia nebezpečným látkam, a to na 
základe hierarchie spôsobov použitia 
(vrátane nepodstatných a 
nahraditeľných) a dostupnosti 
bezpečnejších alternatív;



PE647.043v01-00 56/183 AM\1198278SK.docx

SK

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Maria Arena, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Delara Burkhardt, Günther 
Sidl

Návrh uznesenia
Odsek 6 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6c. zdôrazňuje, že základ pre 
klasifikáciu používania a výroby 
chemických látok by mohlo poskytnúť 
vymedzenie základných foriem použitia 
stanovené v Montrealskom protokole o 
látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, 
prijaté rozhodnutím IV/25 o základných 
použitiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Monika Beňová

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že nová stratégia v 
oblasti chemických látok by mala byť 
založená na spoľahlivých a aktuálnych 
vedeckých dôkazoch a že následné 
regulačné opatrenia by malo sprevádzať 
posúdenie vplyvov s prihliadnutím na 
vstupy príslušných zainteresovaných strán;

7. zdôrazňuje, že nová stratégia v 
oblasti chemických látok by mala byť 
založená na spoľahlivých a aktuálnych 
vedeckých dôkazoch a mala by 
zohľadňovať riziká, ktoré predstavujú 
endokrinné disruptory, nebezpečné 
chemické látky v dovážaných výrobkoch, 
kombinované účinky rôznych chemických 
látok a veľmi perzistentné chemické látky, 
a že následné regulačné opatrenia by malo 
sprevádzať posúdenie vplyvov s 
prihliadnutím na vstupy príslušných 
zainteresovaných strán;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 116
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že nová stratégia v 
oblasti chemických látok by mala byť 
založená na spoľahlivých a aktuálnych 
vedeckých dôkazoch a že následné 
regulačné opatrenia by malo sprevádzať 
posúdenie vplyvov s prihliadnutím na 
vstupy príslušných zainteresovaných strán;

7. zdôrazňuje, že nová stratégia v 
oblasti chemických látok by mala byť 
založená na spoľahlivých a aktuálnych 
vedeckých dôkazoch a že následné 
regulačné opatrenia by malo sprevádzať 
posúdenie vplyvov s prihliadnutím na 
vstupy príslušných zainteresovaných strán 
a konečný cieľ smernice 2010/63 
nahradiť všetky testy na zvieratách 
metódami in vitro a in silico;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Sven Giegold

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že nová stratégia v 
oblasti chemických látok by mala byť 
založená na spoľahlivých a aktuálnych 
vedeckých dôkazoch a že následné 
regulačné opatrenia by malo sprevádzať 
posúdenie vplyvov s prihliadnutím na 
vstupy príslušných zainteresovaných strán;

7. zdôrazňuje, že nová stratégia  
udržateľnosti chemických látok by mala 
byť založená na spoľahlivých a aktuálnych 
vedeckých dôkazoch a že následné 
regulačné opatrenia iné ako vedecké 
záležitosti (napr. určenie nebezpečnosti a 
klasifikácia nebezpečnosti) by malo 
sprevádzať posúdenie vplyvov s 
prihliadnutím na vstupy príslušných 
zainteresovaných strán;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
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Martin Hojsík, Irena Joveva, Véronique Trillet-Lenoir, Pascal Canfin, Michal Wiezik

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že nová stratégia v 
oblasti chemických látok by mala byť 
založená na spoľahlivých a aktuálnych 
vedeckých dôkazoch a že následné 
regulačné opatrenia by malo sprevádzať 
posúdenie vplyvov s prihliadnutím na 
vstupy príslušných zainteresovaných 
strán;

7. zdôrazňuje, že nová stratégia v 
oblasti chemických látok by mala byť 
založená na spoľahlivých a aktuálnych 
vedeckých dôkazoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Maria Arena, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Delara Burkhardt, Günther 
Sidl

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že nová stratégia v 
oblasti chemických látok by mala byť 
založená na spoľahlivých a aktuálnych 
vedeckých dôkazoch a že následné 
regulačné opatrenia by malo sprevádzať 
posúdenie vplyvov s prihliadnutím na 
vstupy príslušných zainteresovaných 
strán;

7. zdôrazňuje, že nová stratégia v 
oblasti chemických látok by mala byť 
založená na spoľahlivých a aktuálnych 
vedeckých dôkazoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odsek 7
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že nová stratégia v 
oblasti chemických látok by mala byť 
založená na spoľahlivých a aktuálnych 
vedeckých dôkazoch a že následné 
regulačné opatrenia by malo sprevádzať 
posúdenie vplyvov s prihliadnutím na 
vstupy príslušných zainteresovaných strán;

7. zdôrazňuje, že nová stratégia v 
oblasti chemických látok by mala byť 
založená na spoľahlivých a aktuálnych 
vedeckých dôkazoch v súlade so 
spoločnými európskymi kritériami a že 
následné regulačné opatrenia by malo 
sprevádzať pravidelné posúdenie vplyvov s 
prihliadnutím na vstupy príslušných 
zainteresovaných strán;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 121
Maria Spyraki

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že nová stratégia v 
oblasti chemických látok by mala byť 
založená na spoľahlivých a aktuálnych 
vedeckých dôkazoch a že následné 
regulačné opatrenia by malo sprevádzať 
posúdenie vplyvov s prihliadnutím na 
vstupy príslušných zainteresovaných strán;

7. zdôrazňuje, že nová stratégia v 
oblasti chemických látok by mala byť 
založená na spoľahlivých a aktuálnych 
vedeckých dôkazoch a že následné 
regulačné opatrenia by malo sprevádzať 
posúdenie vplyvov s prihliadnutím na 
pripomienky príslušných zainteresovaných 
strán s cieľom zvýšiť prehľadnosť priorít;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Pietro Fiocchi

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že nová stratégia v 
oblasti chemických látok by mala byť 
založená na spoľahlivých a aktuálnych 
vedeckých dôkazoch a že následné 

7. zdôrazňuje, že nová stratégia v 
oblasti chemických látok by mala byť 
založená na spoľahlivých a aktuálnych 
vedeckých dôkazoch a že následné 
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regulačné opatrenia by malo sprevádzať 
posúdenie vplyvov s prihliadnutím na 
vstupy príslušných zainteresovaných strán;

regulačné opatrenia by malo sprevádzať 
posúdenie vplyvov s prihliadnutím na 
pripomienky príslušných zainteresovaných 
strán s cieľom zvýšiť prehľadnosť priorít;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Anja Hazekamp

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že nová stratégia v 
oblasti chemických látok by mala byť 
založená na spoľahlivých a aktuálnych 
vedeckých dôkazoch a že následné 
regulačné opatrenia by malo sprevádzať 
posúdenie vplyvov s prihliadnutím na 
vstupy príslušných zainteresovaných 
strán;

7. zdôrazňuje, že nová stratégia v 
oblasti chemických látok by mala 
obsahovať prístup založený na 
nebezpečenstve, mala by sa zakladať na 
spoľahlivých a aktuálnych vedeckých 
dôkazoch a mala by viesť k následným 
regulačným opatreniam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Martin Hojsík, Pascal Canfin

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje, že udržateľná politika 
v oblasti chemických látok si vyžaduje, 
aby sa súbežne  konalo vo viacerých 
aspektoch: vymedzenie kritérií pre 
udržateľné chemické látky s cieľom 
stimulovať investície a prispievať tak k 
prevencii a kontrole znečisťovania, 
zlepšiť sledovanie nebezpečných 
chemických látok vo výrobkoch a 
podporiť ich nahrádzanie bezpečnejšími 
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alternatívami, a to budovaním 
spojenectiev s kľúčovými sektormi s 
cieľom pracovať na iniciatívach v oblasti 
obehového hospodárstva (napr. 
stavebníctvo, textilný, elektronický a 
automobilový priemysel),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Ulrike Müller, Ondřej Knotek, Andreas Glück, Jan Huitema

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. opätovne potvrdzuje, že by sa mali 
odstrániť všetky regulačné nedostatky 
právnych predpisov EÚ o chemických 
látkach a že nová stratégia v oblasti 
chemických látok by mala účinne 
prispievať k rýchlemu nahradeniu látok, 
ktoré vyvolávajú obrovské obavy, a 
ďalších nebezpečných chemických látok 
vrátane endokrinných disruptorov, vysoko 
perzistentných chemických látok, 
neurotoxických a imunotoxických látok; 
ako aj k riešeniu problému kombinovaných 
účinkov chemických látok, ich nanoforiem 
a vystavenia nebezpečným chemickým 
látkam z výrobkov; opakuje, že každý 
zákaz týchto chemických látok by mal 
zohľadňovať všetky aspekty 
udržateľnosti;

8. berie na vedomie, že Komisia 
identifikovala určitý priestor na zlepšenie 
svojho programu REFIT právnych 
predpisov EÚ o chemických látkach; 
zdôrazňuje, že tieto zlepšenia by sa mali 
dosiahnuť zlepšením vykonávania 
právnych predpisov a v prípade potreby 
ďalšími vhodnými opatreniami; 
zdôrazňuje, že nová stratégia v oblasti 
chemických látok by mala účinne 
prispievať k rýchlemu nahradeniu látok, 
ktoré vyvolávajú obrovské obavy, vrátane 
nebezpečných chemických látok rovnakej 
úrovne obáv, ako sa predpokladá v článku 
57 nariadenia 1907/2006, ako sú 
endokrinné disruptory, vysoko 
perzistentné chemické látky, neurotoxické 
a imunotoxické látky, ako aj k riešeniu 
problému kombinovaných účinkov 
chemických látok, ich nanoforiem a 
vystavenia nebezpečným chemickým 
látkam z výrobkov; opakuje, že akýkoľvek 
zákaz týchto chemických látok by mal 
vychádzať z posúdenia vplyvu, pričom by 
sa mali zohľadniť všetky aspekty 
udržateľnosti vrátane sociálno-
ekonomických vplyvov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 126
Maria Spyraki, Nikos Androulakis

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. opätovne potvrdzuje, že by sa mali 
odstrániť všetky regulačné nedostatky 
právnych predpisov EÚ o chemických 
látkach a že nová stratégia v oblasti 
chemických látok by mala účinne 
prispievať k rýchlemu nahradeniu látok, 
ktoré vyvolávajú obrovské obavy, a 
ďalších nebezpečných chemických látok 
vrátane endokrinných disruptorov, vysoko 
perzistentných chemických látok, 
neurotoxických a imunotoxických látok; 
ako aj k riešeniu problému kombinovaných 
účinkov chemických látok, ich nanoforiem 
a vystavenia nebezpečným chemickým 
látkam z výrobkov; opakuje, že každý 
zákaz týchto chemických látok by mal 
zohľadňovať všetky aspekty udržateľnosti;

8. opätovne potvrdzuje, že by sa mali 
odstrániť všetky regulačné medzery a 
nedostatky právnych predpisov EÚ o 
chemických látkach a že nová stratégia v 
oblasti chemických látok by mala účinne 
prispievať k účinnosti kontrolných 
opatrení, spolu s rýchlym nahradením 
látok, ktoré vyvolávajú obrovské obavy, a 
ďalších nebezpečných chemických látok 
rovnakej úrovne obáv, a to v maximálnej 
možnej miere, vrátane endokrinných 
disruptorov, vysoko perzistentných 
chemických látok, neurotoxických a 
imunotoxických látok, ako aj k riešeniu 
problému kombinovaných účinkov 
chemických látok, ich nanoforiem a 
vystavenia nebezpečným chemickým 
látkam z výrobkov; opakuje, že každý 
zákaz týchto chemických látok by mal 
zohľadňovať všetky aspekty udržateľnosti, 
ako sú aspekty týkajúce sa podnebia, 
obehového hospodárstva a bezpečnosti 
zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. opätovne potvrdzuje, že by sa mali 
odstrániť všetky regulačné nedostatky 
právnych predpisov EÚ o chemických 

8. opätovne potvrdzuje, že by sa mali 
odstrániť všetky regulačné nedostatky 
právnych predpisov EÚ o chemických 
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látkach a že nová stratégia v oblasti 
chemických látok by mala účinne 
prispievať k rýchlemu nahradeniu látok, 
ktoré vyvolávajú obrovské obavy, a 
ďalších nebezpečných chemických látok 
vrátane endokrinných disruptorov, vysoko 
perzistentných chemických látok, 
neurotoxických a imunotoxických látok; 
ako aj k riešeniu problému kombinovaných 
účinkov chemických látok, ich nanoforiem 
a vystavenia nebezpečným chemickým 
látkam z výrobkov; opakuje, že každý 
zákaz týchto chemických látok by mal 
zohľadňovať všetky aspekty udržateľnosti;

látkach a že nová stratégia v oblasti 
chemických látok by mala účinne 
prispievať k rýchlemu nahradeniu látok, 
ktoré vyvolávajú obrovské obavy, a 
ďalších nebezpečných chemických látok 
vrátane endokrinných disruptorov, vysoko 
perzistentných chemických látok, 
neurotoxických a imunotoxických látok; 
ako aj k riešeniu problému kombinovaných 
účinkov chemických látok, ich nanoforiem 
a vystavenia nebezpečným chemickým 
látkam z výrobkov; opakuje, že každý 
zákaz týchto chemických látok by mal 
zohľadňovať všetky aspekty udržateľnosti; 
napríklad poskytnutím možných 
prechodných období výrobcom na 
prispôsobenie sa novým európskym 
požiadavkám;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 128
Anja Hazekamp

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. opätovne potvrdzuje, že by sa mali 
odstrániť všetky regulačné nedostatky 
právnych predpisov EÚ o chemických 
látkach a že nová stratégia v oblasti 
chemických látok by mala účinne 
prispievať k rýchlemu nahradeniu látok, 
ktoré vyvolávajú obrovské obavy, a 
ďalších nebezpečných chemických látok 
vrátane endokrinných disruptorov, vysoko 
perzistentných chemických látok, 
neurotoxických a imunotoxických látok; 
ako aj k riešeniu problému kombinovaných 
účinkov chemických látok, ich nanoforiem 
a vystavenia nebezpečným chemickým 
látkam z výrobkov; opakuje, že každý 
zákaz týchto chemických látok by mal 
zohľadňovať všetky aspekty udržateľnosti;

8. opätovne potvrdzuje, že by sa mali 
odstrániť všetky regulačné nedostatky 
právnych predpisov EÚ o chemických 
látkach a že nová stratégia v oblasti 
chemických látok by mala účinne 
prispievať k rýchlemu a primeranému 
nahradeniu látok, ktoré vyvolávajú 
obrovské obavy, a ďalších nebezpečných 
chemických látok vrátane endokrinných 
disruptorov, vysoko perzistentných 
chemických látok, neurotoxických a 
imunotoxických látok, ako aj k riešeniu 
problému kombinovaných účinkov 
chemických látok, ich nanoforiem a 
vystavenia nebezpečným chemickým 
látkam z výrobkov; opakuje, že každý 
zákaz týchto chemických látok by mal 
zohľadňovať všetky aspekty udržateľnosti; 



PE647.043v01-00 64/183 AM\1198278SK.docx

SK

opakuje, že používanie existujúcich 
alternatívnych metód (bez využívania 
zvierat) by malo byť povinné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Jessica Polfjärd

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. opätovne potvrdzuje, že by sa mali 
odstrániť všetky regulačné nedostatky 
právnych predpisov EÚ o chemických 
látkach a že nová stratégia v oblasti 
chemických látok by mala účinne 
prispievať k rýchlemu nahradeniu látok, 
ktoré vyvolávajú obrovské obavy, a 
ďalších nebezpečných chemických látok 
vrátane endokrinných disruptorov, vysoko 
perzistentných chemických látok, 
neurotoxických a imunotoxických látok; 
ako aj k riešeniu problému kombinovaných 
účinkov chemických látok, ich nanoforiem 
a vystavenia nebezpečným chemickým 
látkam z výrobkov; opakuje, že každý 
zákaz týchto chemických látok by mal 
zohľadňovať všetky aspekty udržateľnosti;

8. opätovne potvrdzuje, že by sa mali 
riešiť všetky regulačné nedostatky 
právnych predpisov EÚ o chemických 
látkach a že nová stratégia v oblasti 
chemických látok by mala účinne 
prispievať k rýchlemu nahradeniu látok, 
ktoré vyvolávajú obrovské obavy, a 
ďalších nebezpečných chemických látok, 
ktoré predstavujú nezanedbateľné riziko 
pre pracovníkov, konečných užívateľov 
alebo životné prostredie, vrátane 
endokrinných disruptorov, vysoko 
perzistentných chemických látok, 
neurotoxických a imunotoxických látok, 
ako aj k riešeniu problému kombinovaných 
účinkov chemických látok, ich nanoforiem 
a vystavenia nebezpečným chemickým 
látkam z výrobkov; opakuje, že každý 
zákaz týchto chemických látok by mal 
zohľadňovať všetky aspekty udržateľnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Maria Arena, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Delara Burkhardt, Günther 
Sidl

Návrh uznesenia
Odsek 8
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. opätovne potvrdzuje, že by sa mali 
odstrániť všetky regulačné nedostatky 
právnych predpisov EÚ o chemických 
látkach a že nová stratégia v oblasti 
chemických látok by mala účinne 
prispievať k rýchlemu nahradeniu látok, 
ktoré vyvolávajú obrovské obavy, a 
ďalších nebezpečných chemických látok 
vrátane endokrinných disruptorov, vysoko 
perzistentných chemických látok, 
neurotoxických a imunotoxických látok; 
ako aj k riešeniu problému kombinovaných 
účinkov chemických látok, ich nanoforiem 
a vystavenia nebezpečným chemickým 
látkam z výrobkov; opakuje, že každý 
zákaz týchto chemických látok by mal 
zohľadňovať všetky aspekty 
udržateľnosti;

8. opätovne potvrdzuje, že by sa mali 
odstrániť všetky regulačné medzery 
právnych predpisov EÚ o chemických 
látkach a že nová stratégia v oblasti 
chemických látok by mala účinne 
prispievať k rýchlemu nahradeniu látok, 
ktoré vyvolávajú obrovské obavy, a 
ďalších nebezpečných chemických látok 
vrátane endokrinných disruptorov, vysoko 
perzistentných chemických látok, 
neurotoxických a imunotoxických látok, 
ako aj k riešeniu problému kombinovaných 
účinkov chemických látok, ich nanoforiem 
a vystavenia nebezpečným chemickým 
látkam z výrobkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Hermann Tertsch

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. opätovne potvrdzuje, že by sa mali 
odstrániť všetky regulačné nedostatky 
právnych predpisov EÚ o chemických 
látkach a že nová stratégia v oblasti 
chemických látok by mala účinne 
prispievať k rýchlemu nahradeniu látok, 
ktoré vyvolávajú obrovské obavy, a 
ďalších nebezpečných chemických látok 
vrátane endokrinných disruptorov, vysoko 
perzistentných chemických látok, 
neurotoxických a imunotoxických látok; 
ako aj k riešeniu problému kombinovaných 
účinkov chemických látok, ich nanoforiem 
a vystavenia nebezpečným chemickým 
látkam z výrobkov; opakuje, že každý 
zákaz týchto chemických látok by mal 

8. opätovne potvrdzuje, že by sa mali 
riešiť všetky regulačné výzvy právnych 
predpisov EÚ o chemických látkach a že 
nová stratégia v oblasti chemických látok 
by mala účinne prispievať k rýchlemu 
nahradeniu látok, ktoré vyvolávajú 
obrovské obavy, a ďalších nebezpečných 
chemických látok rovnakej úrovne obáv, a 
to v maximálnej možnej miere, vrátane 
endokrinných disruptorov, vysoko 
perzistentných chemických látok, 
neurotoxických a imunotoxických látok, 
ako aj k riešeniu problému kombinovaných 
účinkov chemických látok, ich nanoforiem 
a vystavenia nebezpečným chemickým 
látkam z výrobkov; opakuje, že každý 
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zohľadňovať všetky aspekty udržateľnosti; zákaz týchto chemických látok by mal 
zohľadňovať všetky aspekty udržateľnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Pietro Fiocchi

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. opätovne potvrdzuje, že by sa mali 
odstrániť všetky regulačné nedostatky 
právnych predpisov EÚ o chemických 
látkach a že nová stratégia v oblasti 
chemických látok by mala účinne 
prispievať k rýchlemu nahradeniu látok, 
ktoré vyvolávajú obrovské obavy, a 
ďalších nebezpečných chemických látok 
vrátane endokrinných disruptorov, vysoko 
perzistentných chemických látok, 
neurotoxických a imunotoxických látok; 
ako aj k riešeniu problému kombinovaných 
účinkov chemických látok, ich nanoforiem 
a vystavenia nebezpečným chemickým 
látkam z výrobkov; opakuje, že každý 
zákaz týchto chemických látok by mal 
zohľadňovať všetky aspekty udržateľnosti;

8. opätovne potvrdzuje, že by sa mali 
odstrániť všetky regulačné medzery 
právnych predpisov EÚ o chemických 
látkach a že nová stratégia v oblasti 
chemických látok by mala účinne 
prispievať k rýchlemu nahradeniu látok, 
ktoré vyvolávajú obrovské obavy, a 
ďalších nebezpečných chemických látok 
vrátane endokrinných disruptorov, vysoko 
perzistentných chemických látok, 
neurotoxických a imunotoxických látok, 
ako aj k riešeniu problému kombinovaných 
účinkov chemických látok a vystavenia 
nebezpečným chemickým látkam z 
výrobkov; opakuje, že akýkoľvek zákaz 
týchto chemických látok by mal 
zohľadňovať všetky aspekty udržateľnosti, 
ako je dostupnosť a 
uskutočniteľnosť/účinnosť (bezpečných a 
udržateľných) náhrad;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Danilo Oscar Lancini

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. opätovne potvrdzuje, že by sa mali 8. opätovne potvrdzuje, že by sa mali 
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odstrániť všetky regulačné nedostatky 
právnych predpisov EÚ o chemických 
látkach a že nová stratégia v oblasti 
chemických látok by mala účinne 
prispievať k rýchlemu nahradeniu látok, 
ktoré vyvolávajú obrovské obavy, a 
ďalších nebezpečných chemických látok 
vrátane endokrinných disruptorov, vysoko 
perzistentných chemických látok, 
neurotoxických a imunotoxických látok; 
ako aj k riešeniu problému 
kombinovaných účinkov chemických 
látok, ich nanoforiem a vystavenia 
nebezpečným chemickým látkam z 
výrobkov; opakuje, že každý zákaz týchto 
chemických látok by mal zohľadňovať 
všetky aspekty udržateľnosti;

odstrániť všetky regulačné medzery 
právnych predpisov EÚ o chemických 
látkach a že nová stratégia v oblasti 
chemických látok by mala účinne 
prispievať k rýchlemu nahradeniu látok, 
ktoré vyvolávajú obrovské obavy, a to 
riešením problému kombinovaných 
účinkov chemických látok a vystavenia 
nebezpečným chemickým látkam z 
výrobkov; opakuje, že každý zákaz týchto 
chemických látok by mal zohľadňovať 
všetky aspekty udržateľnosti; zdôrazňuje, 
že je dôležité, aby prípadné zákazy a 
obmedzenia zohľadňovali skutočnú 
dostupnosť účinných alternatív, rovnako 
bezpečných a udržateľných so zreteľom 
na substituovanú látku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Monika Beňová

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. opätovne potvrdzuje, že by sa mali 
odstrániť všetky regulačné nedostatky 
právnych predpisov EÚ o chemických 
látkach a že nová stratégia v oblasti 
chemických látok by mala účinne 
prispievať k rýchlemu nahradeniu látok, 
ktoré vyvolávajú obrovské obavy, a 
ďalších nebezpečných chemických látok 
vrátane endokrinných disruptorov, vysoko 
perzistentných chemických látok, 
neurotoxických a imunotoxických látok; 
ako aj k riešeniu problému kombinovaných 
účinkov chemických látok, ich nanoforiem 
a vystavenia nebezpečným chemickým 
látkam z výrobkov; opakuje, že každý 
zákaz týchto chemických látok by mal 
zohľadňovať všetky aspekty udržateľnosti;

8. opätovne potvrdzuje, že by sa mali 
odstrániť všetky regulačné medzery 
právnych predpisov EÚ o chemických 
látkach a že nová stratégia v oblasti 
chemických látok by mala účinne 
prispievať k rýchlemu nahradeniu látok, 
ktoré vyvolávajú obrovské obavy, a 
ďalších nebezpečných chemických látok 
vrátane endokrinných disruptorov, vysoko 
perzistentných chemických látok, 
neurotoxických a imunotoxických látok a 
perzistentných organických látok, ako aj k 
riešeniu problému kombinovaných účinkov 
chemických látok, ich nanoforiem a 
vystavenia nebezpečným chemickým 
látkam z výrobkov; opakuje, že každý 
zákaz týchto chemických látok by mal 
zohľadňovať všetky aspekty udržateľnosti;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Alexander Bernhuber

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. opätovne potvrdzuje, že by sa mali 
odstrániť všetky regulačné nedostatky 
právnych predpisov EÚ o chemických 
látkach a že nová stratégia v oblasti 
chemických látok by mala účinne 
prispievať k rýchlemu nahradeniu látok, 
ktoré vyvolávajú obrovské obavy, a 
ďalších nebezpečných chemických látok 
vrátane endokrinných disruptorov, vysoko 
perzistentných chemických látok, 
neurotoxických a imunotoxických látok; 
ako aj k riešeniu problému kombinovaných 
účinkov chemických látok, ich nanoforiem 
a vystavenia nebezpečným chemickým 
látkam z výrobkov; opakuje, že každý 
zákaz týchto chemických látok by mal 
zohľadňovať všetky aspekty udržateľnosti;

8. opätovne potvrdzuje, že by sa mali 
odstrániť všetky regulačné nedostatky 
právnych predpisov EÚ o chemických 
látkach a že nová stratégia v oblasti 
chemických látok by mala účinne 
prispievať k rýchlemu nahradeniu látok, 
ktoré vyvolávajú obrovské obavy, a 
ďalších vybraných nebezpečných 
chemických látok vrátane endokrinných 
disruptorov, určitých vysoko 
perzistentných chemických látok, 
neurotoxických a imunotoxických látok, 
ako aj k riešeniu problému kombinovaných 
účinkov chemických látok, ich nanoforiem 
a vystavenia nebezpečným chemickým 
látkam zo zmesí; opakuje, že každý zákaz 
týchto chemických látok by mal 
zohľadňovať všetky aspekty udržateľnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a.  so znepokojením opätovne 
konštatuje, že právne predpisy, ktoré 
bránia prítomnosti chemikálií vo 
výrobkoch vrátane dovážaných, sú 
roztrieštené, nesystematické a 
nekonzistentné a vzťahujú sa len na 
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veľmi malý počet látok, výrobkov a 
použití, často s mnohými výnimkami; 
vyzýva Komisiu, aby v rámci stratégie v 
oblasti chemických látok pre 
udržateľnosť predložila akčný plán na 
odstránenie nedostatkov v súčasnom 
právnom rámci, pričom prioritou sú 
výrobky, s ktorými sa spotrebitelia často 
dostávajú do blízkeho kontaktu, ako sú 
textílie, nábytok, výrobky pre deti a 
absorpčné hygienické výrobky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. zdôrazňuje, že na zabezpečenie 
vysokej úrovne ochrany ľudského zdravia 
a životného prostredia sú potrebné 
podrobné informácie o potenciálne 
škodlivých látkach uvádzaných na trh 
samostatne, v zmesiach alebo vo 
výrobkoch, a preto vyzýva na zmeny v 
právnych predpisoch EÚ o chemických 
látkach, ktoré by zabezpečili dôkladné 
posúdenie nebezpečenstiev a rizík 
súvisiacich s potenciálne škodlivými 
chemickými látkami aj v prípade látok, 
ktoré sa uvádzajú na trh v množstve 
nepresahujúcom jednu tonu ročne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Irena Joveva, Véronique Trillet-Lenoir, Fredrick 
Federley, Cindy Franssen, Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Nicolae Ştefănuță, 
Michal Wiezik, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh uznesenia
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Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s 
agentúrou ECHA a ďalšími príslušnými 
inštitúciami vypracovala metodiku na 
zohľadnenie kombinovaných účinkov 
chemických látok vrátane kombinovaného 
vystavenia účinkom viacerých chemických 
látok, ako aj vystavenia z rôznych zdrojov, 
a aby zaviedla právne požiadavky na 
riešenie týchto účinkov pri posudzovaní a 
riadení rizika vo všetkých príslušných 
právnych predpisoch o chemických 
látkach a emisiách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Maria Arena, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Delara Burkhardt, Günther 
Sidl

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. pripomína, že do roku 2020 sa 
všetky príslušné látky SVHC vrátane látok 
s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný 
systém, ktoré vzbudzujú rovnaké obavy, 
musia zaradiť na zoznam kandidátskych 
látok podľa nariadenia REACH, 
a zdôrazňuje, že po roku 2020 sa bude 
musieť vyvíjať úsilie v záujme detekcie 
prípadných budúcich látok SVHC 
a ďalšieho zabezpečovania plného súladu 
registračnej dokumentácie; vyzýva 
Komisiu, aby urýchlene vyradila SVHC;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Sven Giegold
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Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. vyzýva Komisiu, aby v rámci 
stratégie v oblasti chemických látok pre 
udržateľnosť predložila akčný plán na 
odstránenie nedostatkov v súčasnom 
právnom rámci, pričom prioritou sú 
výrobky, s ktorými sa spotrebitelia často 
dostávajú do blízkeho kontaktu, ako sú 
textílie, nábytok, výrobky pre deti a 
absorpčné hygienické výrobky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Maria Arena, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Delara Burkhardt, Günther 
Sidl

Návrh uznesenia
Odsek 8 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8b. vyzýva Komisiu, aby urýchlila 
identifikáciu SVHC, zaviedla nové 
špecifické kategórie do zoznamu látok 
vzbudzujúcich veľmi veľké obavy podľa 
nariadenia REACH, napr. perzistentné, 
mobilné a toxické látky (PMT), veľmi 
perzistentné a veľmi mobilné (vPvM) 
látky, neurotoxické alebo imunotoxické 
látky a toxické látky, ktoré môžu 
ovplyvniť materské mlieko a dojčatá 
prostredníctvom kojenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
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Odsek 8 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8b. domnieva sa, že nová chemická 
stratégia by mala zabezpečiť, aby žiadna 
chemická látka, ktorá má potenciálne 
negatívne účinky na ľudské zdravie alebo 
životné prostredie, nebola uvedená na trh 
predtým, ako sa dôkladne posúdili 
nebezpečenstvá a riziká súvisiace s 
takouto látkou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Maria Arena, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Delara Burkhardt, Günther 
Sidl

Návrh uznesenia
Odsek 8 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8c. vyzýva Komisiu, aby zvážila 
zavedenie kritérií mobility pre SVHC 
podľa nariadenia REACH a nariadenia 
CLP s cieľom formalizovať posúdenie 
mobility pri regulačnom hodnotení rizika, 
najmä s cieľom riešiť problém 
kontaminácie vodných zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Sven Giegold

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje, že treba prijať jasný 
záväzok zabezpečiť finančné prostriedky 
na zlepšenie výskumu bezpečnejších 

9. zdôrazňuje, že treba prijať jasný 
záväzok zabezpečiť finančné prostriedky 
na zlepšenie výskumu v oblasti zelenej 
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alternatív a podporovať nahrádzanie 
škodlivých chemikálií, čistú výrobu a 
udržateľnú inováciu;

chémie založený na bezpečnosti už od 
návrhu, aby sa vypracovali bezpečné a 
udržateľné alternatívy vrátane 
nechemických alternatív a aby sa 
podporilo nahrádzanie škodlivých 
chemikálií, čistá výroba a udržateľná 
inovácia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Martin Hojsík, Irena Joveva, Véronique Trillet-Lenoir, Fredrick Federley, Catherine 
Chabaud, Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță, Michal Wiezik, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje, že treba prijať jasný 
záväzok zabezpečiť finančné prostriedky 
na zlepšenie výskumu bezpečnejších 
alternatív a podporovať nahrádzanie 
škodlivých chemikálií, čistú výrobu a 
udržateľnú inováciu;

9. zdôrazňuje, že treba prijať jasný 
záväzok zabezpečiť finančné prostriedky 
na zlepšenie výskumu bezpečnejších 
alternatív vrátane nechemických alternatív 
a podporovať nahrádzanie škodlivých  
chemikálií a čistú výrobu a súčasne 
zabezpečiť primerané predpoklady pre 
udržateľnú inováciu a vývoj nových a 
bezpečnejších chemikálií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Maria Spyraki

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje, že treba prijať jasný 
záväzok zabezpečiť finančné prostriedky 
na zlepšenie výskumu bezpečnejších 
alternatív a podporovať nahrádzanie 
škodlivých chemikálií, čistú výrobu a 

9. zdôrazňuje, že treba prijať jasný 
záväzok k zabezpečeniu finančných 
prostriedkov na zlepšenie výskumu 
bezpečnejších a udržateľných alternatív a 
podporovať nahrádzanie škodlivých 
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udržateľnú inováciu; chemikálií v prípadoch, že toto 
nahrádzanie je technologicky 
uskutočniteľné, primerané a v súlade s 
inými politickými cieľmi, bezpečnú 
výrobu a udržateľnú inováciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje, že treba prijať jasný 
záväzok zabezpečiť finančné prostriedky 
na zlepšenie výskumu bezpečnejších 
alternatív a podporovať nahrádzanie 
škodlivých chemikálií, čistú výrobu a 
udržateľnú inováciu;

9. zdôrazňuje, že treba prijať jasný 
záväzok zabezpečiť finančné prostriedky 
na zlepšenie výskumu bezpečnejších 
alternatív a podporovať nahrádzanie 
škodlivých chemikálií, čistú výrobu a 
udržateľnú inováciu; zdôrazňuje, že 
chemický priemysel by sa mal na takomto 
financovaní podieľať vo veľkej miere;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Danilo Oscar Lancini

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje, že treba prijať jasný 
záväzok zabezpečiť finančné prostriedky 
na zlepšenie výskumu bezpečnejších 
alternatív a podporovať nahrádzanie 
škodlivých chemikálií, čistú výrobu a 
udržateľnú inováciu;

9. zdôrazňuje, že treba prijať jasný 
záväzok zabezpečiť finančné prostriedky 
na zlepšenie výskumu bezpečnejších 
alternatív a podporovať nahrádzanie 
škodlivých chemikálií, ktoré vzbudzujú 
značné obavy (ak bezpečné používanie nie 
je možné zabezpečiť), čistú výrobu a 
udržateľnú inováciu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 149
Ondřej Knotek, Andreas Glück, Ulrike Müller

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje, že treba prijať jasný 
záväzok zabezpečiť finančné prostriedky 
na zlepšenie výskumu bezpečnejších 
alternatív a podporovať nahrádzanie 
škodlivých chemikálií, čistú výrobu a 
udržateľnú inováciu;

9. zdôrazňuje, že treba prijať jasný 
záväzok k zabezpečeniu finančných 
prostriedkov na zlepšenie výskumu 
bezpečnejších a udržateľnejších alternatív 
a podporovať nahrádzanie nebezpečného 
používania škodlivých chemikálií, 
bezpečnú výrobu a udržateľnú inováciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nicolás González Casares, Javi 
López

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje, že treba prijať jasný 
záväzok zabezpečiť finančné prostriedky 
na zlepšenie výskumu bezpečnejších 
alternatív a podporovať nahrádzanie 
škodlivých chemikálií, čistú výrobu a 
udržateľnú inováciu;

9. zdôrazňuje, že treba prijať jasný 
záväzok zabezpečiť finančné prostriedky 
na zlepšenie výskumu bezpečnejších a 
udržateľnejších alternatív a podporovať 
nahrádzanie škodlivých chemikálií,  
bezpečnú a čistú výrobu a udržateľnú 
inováciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odsek 9
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje, že treba prijať jasný 
záväzok zabezpečiť finančné prostriedky 
na zlepšenie výskumu bezpečnejších 
alternatív a podporovať nahrádzanie 
škodlivých chemikálií, čistú výrobu a 
udržateľnú inováciu;

9. zdôrazňuje, že treba prijať jasný 
záväzok zabezpečiť strednodobé a 
dlhodobé financovanie na zlepšenie 
výskumu bezpečnejších alternatív a 
podporovať nahrádzanie škodlivých 
chemikálií, čistú výrobu a udržateľnú 
inováciu;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 152
Sara Cerdas

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje, že treba prijať jasný 
záväzok zabezpečiť finančné prostriedky 
na zlepšenie výskumu bezpečnejších 
alternatív a podporovať nahrádzanie 
škodlivých chemikálií, čistú výrobu a 
udržateľnú inováciu;

9. zdôrazňuje, že treba prijať jasný 
záväzok zabezpečiť finančné prostriedky 
na zlepšenie výskumu a vývoja 
bezpečnejších alternatív a podporovať 
nahrádzanie škodlivých chemikálií, čistú 
výrobu a udržateľnú inováciu;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 153
Monika Beňová

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje, že treba prijať jasný 
záväzok zabezpečiť finančné prostriedky 
na zlepšenie výskumu bezpečnejších 
alternatív a podporovať nahrádzanie 
škodlivých chemikálií, čistú výrobu a 
udržateľnú inováciu;

9. zdôrazňuje, že treba prijať jasný 
záväzok zabezpečiť finančné prostriedky 
na zlepšenie nezávislého výskumu 
bezpečnejších alternatív a podporovať 
nahrádzanie škodlivých chemikálií, čistú 
výrobu a udržateľnú inováciu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 154
Christine Schneider, Sven Schulze, Angelika Niebler

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje, že treba prijať jasný 
záväzok zabezpečiť finančné prostriedky 
na zlepšenie výskumu bezpečnejších 
alternatív a podporovať nahrádzanie 
škodlivých chemikálií, čistú výrobu a 
udržateľnú inováciu;

9. zdôrazňuje, že treba prijať jasný 
záväzok zabezpečiť finančné prostriedky 
na zlepšenie výskumu bezpečnejších 
alternatív a podporovať nahrádzanie 
nebezpečného používania škodlivých 
chemikálií a udržateľnú inováciu;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 155
Martin Hojsík, Irena Joveva, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, Pascal 
Canfin, Nicolae Ştefănuță, Michal Wiezik

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. zdôrazňuje potrebu jasného 
záväzku zabezpečiť finančné prostriedky 
na biomonitorovanie ľudí a 
environmentálne monitorovanie vplyvov a 
vystavenia chemickým látkam s cieľom 
zlepšiť posudzovanie a riadenie 
chemických rizík, ako aj zlepšenia výmeny 
a využívania údajov z monitorovania na 
miestnej, regionálnej a vnútroštátnej 
úrovni a na úrovni EÚ medzi krajinami, 
odvetviami a inštitúciami v príslušných 
oblastiach politiky (napr. voda, chemické 
látky, vzduch, biomonitorovanie, zdravie 
atď.);

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 156
Cindy Franssen, Michal Wiezik

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. domnieva sa, že vedecký výskum 
by mal zohľadňovať aj epigenetiku a 
zároveň testovať podozrenia na toxicitu; 
vyzýva Komisiu, aby podporila tento cieľ 
a posilnila európsku koordináciu a 
činnosť v oblasti biomonitorovania; 
zdôrazňuje potrebu výskumu, pokiaľ ide o 
nadmerné emisie, ako sú rakovina 
súvisiaca s endokrinným systémom a 
sociálno-ekonomické dôsledky 
endokrinných porúch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. zdôrazňuje význam udržateľného 
financovania výskumu a inovácií na 
zlepšenie vedeckého chápania vplyvu 
nebezpečných chemických látok na 
životné prostredie, zdravie, biodiverzitu a 
odolnosť ekosystému a na podporu 
výskumu zdokonalených metód 
identifikácie nebezpečenstiev súvisiacich s 
chemickými látkami;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 158
Sven Giegold
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Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
kritériá pre bezpečné a udržateľné 
používanie chemických látok, materiálov 
a výrobkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Sven Giegold

Návrh uznesenia
Odsek 9 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9b. vyzýva Komisiu, aby účinne 
využívala hospodárske nástroje na 
stimulovanie bezpečných a udržateľných 
výrobkov a čistej výroby (napr. poplatky, 
environmentálne dane, rozšírená 
zodpovednosť výrobcu);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. opakuje, že treba minimalizovať 
testovanie na zvieratách uplatňovaním 
metodík s novým prístupom, a na tento 
účel žiada zvýšené úsilie a finančné 
prostriedky s cieľom zaviesť aj hodnotenie 
bezpečnosti bez využívania zvierat na 
tento účel do všetkých príslušných 
právnych predpisov, nielen do predpisov 

10. opakuje, že treba postupne 
ukončovať testovanie na zvieratách 
rozšíreným používaním metodík s novým 
prístupom vrátane metód in vitro a in 
silico a na tento účel žiada zvýšené úsilie a 
finančné prostriedky s cieľom zaviesť 
hodnotenie bezpečnosti bez využívania 
zvierat do všetkých príslušných právnych 
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týkajúcich sa kozmetiky; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že pretrvávajú 
prekážky pre používanie a akceptovanie 
alternatívnych metód testovania bez 
využívania zvierat na regulačné účely, 
ktoré čiastočne súvisia s nedostatkami 
dostupných usmernení o testovaní4, a 
požaduje opatrenia na nápravu tejto 
situácie;

predpisov, ktoré platia pre kozmetiku; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
pretrvávajú prekážky pre používanie a 
akceptovanie alternatívnych metód 
testovania bez využívania zvierat na 
regulačné účely, ktoré čiastočne súvisia s 
faktormi, ako sú medzery v dostupných 
usmerneniach o testovaní a nedostatočné 
financovanie výskumu a vývoja metód bez 
využívania zvierat, a požaduje opatrenia na 
nápravu tejto situácie; vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila, že validácia a zavedenie 
testovacích metód bez využívania zvierat 
sa výrazne urýchlia;

_________________
4 Zistenia kontroly vhodnosti 
najrelevantnejších právnych predpisov o 
chemických látkach (okrem REACH) a 
zistené výzvy, nedostatky a slabé stránky 
[COM (2019) 264],

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Maria Spyraki

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. opakuje, že treba minimalizovať 
testovanie na zvieratách uplatňovaním 
metodík s novým prístupom, a na tento 
účel žiada zvýšené úsilie a finančné 
prostriedky s cieľom zaviesť aj hodnotenie 
bezpečnosti bez využívania zvierat na 
tento účel do všetkých príslušných 
právnych predpisov, nielen do predpisov 
týkajúcich sa kozmetiky; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že pretrvávajú 
prekážky pre používanie a akceptovanie 
alternatívnych metód testovania bez 
využívania zvierat na regulačné účely, 
ktoré čiastočne súvisia s nedostatkami 
dostupných usmernení o testovaní4, a 

10. opakuje, že treba minimalizovať 
testovanie na zvieratách uplatňovaním 
metodík s novým prístupom a 
inteligentných stratégií testovania, a na 
tento účel žiada zvýšené úsilie a finančné 
prostriedky s cieľom zaviesť hodnotenie 
bezpečnosti bez využívania zvierat do 
všetkých príslušných právnych predpisov, 
nielen do predpisov týkajúcich sa 
kozmetiky; vyjadruje poľutovanie nad tým, 
že pretrvávajú prekážky pre používanie a 
akceptovanie alternatívnych metód 
testovania bez využívania zvierat na 
regulačné účely, ktoré čiastočne súvisia s 
nedostatkami dostupných usmernení o 
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požaduje opatrenia na nápravu tejto 
situácie;

testovaní4, a požaduje opatrenia na nápravu 
tejto situácie; vyzýva Komisiu, aby 
preskúmala potenciál digitálnych 
technológií s cieľom urýchliť vývoj 
prediktívnych toxikologických nástrojov 
na podporu inovácií;

_________________ _________________
4 Zistenia kontroly vhodnosti 
najrelevantnejších právnych predpisov o 
chemických látkach (okrem REACH) a 
zistené výzvy, nedostatky a slabé stránky 
[COM (2019) 264],

4 Zistenia kontroly vhodnosti 
najrelevantnejších právnych predpisov o 
chemických látkach (okrem REACH) a 
zistené výzvy, nedostatky a slabé stránky 
[COM (2019) 264],

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
Sven Giegold

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. opakuje, že treba minimalizovať 
testovanie na zvieratách uplatňovaním 
metodík s novým prístupom, a na tento 
účel žiada zvýšené úsilie a finančné 
prostriedky s cieľom zaviesť aj hodnotenie 
bezpečnosti bez využívania zvierat na 
tento účel do všetkých príslušných 
právnych predpisov, nielen do predpisov 
týkajúcich sa kozmetiky; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že pretrvávajú 
prekážky pre používanie a akceptovanie 
alternatívnych metód testovania bez 
využívania zvierat na regulačné účely, 
ktoré čiastočne súvisia s nedostatkami 
dostupných usmernení o testovaní4, a 
požaduje opatrenia na nápravu tejto 
situácie;

10. opakuje, že treba minimalizovať 
testovanie na zvieratách uplatňovaním 
metodík s novým prístupom, a na tento 
účel žiada zvýšené úsilie a finančné 
prostriedky s cieľom zaviesť rýchle, 
spoľahlivé a dôkladné hodnotenie 
bezpečnosti bez využívania zvierat do 
všetkých príslušných právnych predpisov, 
nielen do predpisov týkajúcich sa 
kozmetiky; vyjadruje poľutovanie nad tým, 
že pretrvávajú prekážky pre používanie a 
akceptovanie alternatívnych metód 
testovania bez využívania zvierat na 
regulačné účely, ktoré čiastočne súvisia s 
nedostatkami dostupných usmernení o 
testovaní4, a požaduje opatrenia na nápravu 
tejto situácie; domnieva sa, že ako 
kritérium pre validáciu metód nového 
prístupu by sa mali použiť najlepšie 
dostupné vedecké poznatky, a nie 
zastarané modely s použitím zvierat;

_________________ _________________
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4 Zistenia kontroly vhodnosti 
najrelevantnejších právnych predpisov o 
chemických látkach (okrem REACH) a 
zistené výzvy, nedostatky a slabé stránky 
[COM (2019) 264],

4 Zistenia kontroly vhodnosti 
najrelevantnejších právnych predpisov o 
chemických látkach (okrem REACH) a 
zistené výzvy, nedostatky a slabé stránky 
[COM (2019) 264],

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nicolás González Casares, Javi 
López

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. opakuje, že treba minimalizovať 
testovanie na zvieratách uplatňovaním 
metodík s novým prístupom, a na tento 
účel žiada zvýšené úsilie a finančné 
prostriedky s cieľom zaviesť aj hodnotenie 
bezpečnosti bez využívania zvierat na tento 
účel do všetkých príslušných právnych 
predpisov, nielen do predpisov týkajúcich 
sa kozmetiky; vyjadruje poľutovanie nad 
tým, že pretrvávajú prekážky pre 
používanie a akceptovanie alternatívnych 
metód testovania bez využívania zvierat na 
regulačné účely, ktoré čiastočne súvisia s 
nedostatkami dostupných usmernení o 
testovaní4, a požaduje opatrenia na nápravu 
tejto situácie;

10. opakuje, že treba minimalizovať 
testovanie na zvieratách uplatňovaním 
metodík s novým prístupom, a na tento 
účel žiada zvýšené úsilie a finančné 
prostriedky s cieľom zaviesť  hodnotenie 
bezpečnosti bez využívania zvierat na tento 
účel do všetkých príslušných právnych 
predpisov, nielen do predpisov týkajúcich 
sa kozmetiky; vyjadruje poľutovanie nad 
tým, že pretrvávajú prekážky pre 
používanie a akceptovanie alternatívnych 
metód testovania bez využívania zvierat na 
regulačné účely, ktoré čiastočne súvisia s 
nedostatkami dostupných usmernení o 
testovaní4;  preto požaduje opatrenia na 
nápravu tejto situácie a vyzýva Komisiu, 
aby preskúmala potenciál digitálnych 
technológií na urýchlenie vývoja 
nástrojov prediktívnej toxikológie na 
podporu inovácií;

_________________ _________________
4 Zistenia kontroly vhodnosti 
najrelevantnejších právnych predpisov o 
chemických látkach (okrem REACH) a 
zistené výzvy, nedostatky a slabé stránky 
[COM (2019) 264],

4 Zistenia kontroly vhodnosti 
najrelevantnejších právnych predpisov o 
chemických látkach (okrem REACH) a 
zistené výzvy, nedostatky a slabé stránky 
[COM (2019) 264],

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 164
Danilo Oscar Lancini

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. opakuje, že treba minimalizovať 
testovanie na zvieratách uplatňovaním 
metodík s novým prístupom, a na tento 
účel žiada zvýšené úsilie a finančné 
prostriedky s cieľom zaviesť aj hodnotenie 
bezpečnosti bez využívania zvierat na 
tento účel do všetkých príslušných 
právnych predpisov, nielen do predpisov 
týkajúcich sa kozmetiky; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že pretrvávajú 
prekážky pre používanie a akceptovanie 
alternatívnych metód testovania bez 
využívania zvierat na regulačné účely, 
ktoré čiastočne súvisia s nedostatkami 
dostupných usmernení o testovaní4, a 
požaduje opatrenia na nápravu tejto 
situácie;

10. opakuje, že testovanie na zvieratách 
je potrebné povoliť len vtedy, ak je to 
nevyhnutne potrebné v rámci inteligentnej 
stratégie testovania a uplatňovaním 
metodík s novým prístupom, a na tento 
účel žiada zvýšené úsilie a finančné 
prostriedky s cieľom zaviesť hodnotenie 
bezpečnosti bez využívania zvierat do 
všetkých príslušných právnych predpisov, 
nielen do predpisov týkajúcich sa 
kozmetiky; vyjadruje poľutovanie nad tým, 
že pretrvávajú prekážky pre používanie a 
akceptovanie alternatívnych metód 
testovania bez využívania zvierat na 
regulačné účely, ktoré čiastočne súvisia s 
nedostatkami dostupných usmernení o 
testovaní4, a požaduje opatrenia na nápravu 
tejto situácie s cieľom zaručiť účinnejšiu 
dostupnosť údajov;

_________________ _________________
4 Zistenia kontroly vhodnosti 
najrelevantnejších právnych predpisov o 
chemických látkach (okrem REACH) a 
zistené výzvy, nedostatky a slabé stránky 
[COM (2019) 264],

4 Zistenia kontroly vhodnosti 
najrelevantnejších právnych predpisov o 
chemických látkach (okrem REACH) a 
zistené výzvy, nedostatky a slabé stránky 
[COM (2019) 264],

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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10. opakuje, že treba minimalizovať 
testovanie na zvieratách uplatňovaním 
metodík s novým prístupom, a na tento 
účel žiada zvýšené úsilie a finančné 
prostriedky s cieľom zaviesť aj hodnotenie 
bezpečnosti bez využívania zvierat na 
tento účel do všetkých príslušných 
právnych predpisov, nielen do predpisov 
týkajúcich sa kozmetiky; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že pretrvávajú 
prekážky pre používanie a akceptovanie 
alternatívnych metód testovania bez 
využívania zvierat na regulačné účely, 
ktoré čiastočne súvisia s nedostatkami 
dostupných usmernení o testovaní4, a 
požaduje opatrenia na nápravu tejto 
situácie;

10. opakuje, že treba postupne 
ukončovať testovanie na zvieratách 
rozšíreným používaním metodík s novým 
prístupom a na tento účel žiada zvýšené 
úsilie a finančné prostriedky s cieľom 
zaviesť hodnotenie bezpečnosti bez 
využívania zvierat do všetkých príslušných 
právnych predpisov o chemickej 
bezpečnosti, ktoré platia pre kozmetiku; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
pretrvávajú prekážky pre používanie a 
akceptovanie alternatívnych metód 
testovania bez využívania zvierat na 
regulačné účely, ktoré čiastočne súvisia s 
faktormi, ako sú medzery v dostupných 
usmerneniach o testovaní4 a nedostatočné 
financovanie výskumu a vývoja metód bez 
využívania zvierat, a požaduje opatrenia na 
nápravu tejto situácie;

_________________ _________________
4 Zistenia kontroly vhodnosti 
najrelevantnejších právnych predpisov o 
chemických látkach (okrem REACH) a 
zistené výzvy, nedostatky a slabé stránky 
[COM (2019) 264],

4 Zistenia kontroly vhodnosti 
najrelevantnejších právnych predpisov o 
chemických látkach (okrem REACH) a 
zistené výzvy, nedostatky a slabé stránky 
[COM (2019) 264],

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Anja Hazekamp

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. opakuje, že treba minimalizovať 
testovanie na zvieratách uplatňovaním 
metodík s novým prístupom, a na tento 
účel žiada zvýšené úsilie a finančné 
prostriedky s cieľom zaviesť aj hodnotenie 
bezpečnosti bez využívania zvierat na 
tento účel do všetkých príslušných 
právnych predpisov, nielen do predpisov 
týkajúcich sa kozmetiky; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že pretrvávajú 

10. opakuje, že treba postupne 
ukončovať testovanie na zvieratách 
rozšíreným používaním metodík s novým 
prístupom a na tento účel žiada zvýšené 
úsilie a finančné prostriedky s cieľom 
zaviesť hodnotenie bezpečnosti bez 
využívania zvierat do všetkých príslušných 
právnych predpisov, ktoré platia pre 
kozmetiku; vyjadruje poľutovanie nad tým, 
že pretrvávajú prekážky pre používanie a 



AM\1198278SK.docx 85/183 PE647.043v01-00

SK

prekážky pre používanie a akceptovanie 
alternatívnych metód testovania bez 
využívania zvierat na regulačné účely, 
ktoré čiastočne súvisia s nedostatkami 
dostupných usmernení o testovaní4, a 
požaduje opatrenia na nápravu tejto 
situácie;

akceptovanie alternatívnych metód 
testovania bez využívania zvierat na 
regulačné účely, ktoré čiastočne súvisia s 
faktormi, ako sú medzery v dostupných 
usmerneniach o testovaní4 a nedostatočné 
financovanie výskumu a vývoja metód bez 
použitia zvierat, a požaduje opatrenia na 
nápravu tejto situácie;

_________________ _________________
4 Zistenia kontroly vhodnosti 
najrelevantnejších právnych predpisov o 
chemických látkach (okrem REACH) a 
zistené výzvy, nedostatky a slabé stránky 
[COM (2019) 264],

4 Zistenia kontroly vhodnosti 
najrelevantnejších právnych predpisov o 
chemických látkach (okrem REACH) a 
zistené výzvy, nedostatky a slabé stránky 
[COM (2019) 264],

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
Pietro Fiocchi

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. opakuje, že treba minimalizovať 
testovanie na zvieratách uplatňovaním 
metodík s novým prístupom, a na tento 
účel žiada zvýšené úsilie a finančné 
prostriedky s cieľom zaviesť aj hodnotenie 
bezpečnosti bez využívania zvierat na tento 
účel do všetkých príslušných právnych 
predpisov, nielen do predpisov týkajúcich 
sa kozmetiky; vyjadruje poľutovanie nad 
tým, že pretrvávajú prekážky pre 
používanie a akceptovanie alternatívnych 
metód testovania bez využívania zvierat na 
regulačné účely, ktoré čiastočne súvisia s 
nedostatkami dostupných usmernení o 
testovaní4, a požaduje opatrenia na nápravu 
tejto situácie;

10. opakuje, že sa treba vyhnúť 
zbytočnému testovaniu na zvieratách na 
zvieratách uplatňovaním metodík s novým 
prístupom a inteligentných stratégií 
testovania, a na tento účel žiada zvýšené 
úsilie a finančné prostriedky s cieľom 
zaviesť hodnotenie bezpečnosti bez 
využívania zvierat na tento účel do 
všetkých príslušných právnych predpisov, 
nielen do predpisov týkajúcich sa 
kozmetiky; vyjadruje poľutovanie nad tým, 
že pretrvávajú prekážky pre používanie a 
akceptovanie alternatívnych metód 
testovania bez využívania zvierat na 
regulačné účely, ktoré čiastočne súvisia s 
nedostatkami dostupných usmernení o 
testovaní4, a požaduje opatrenia na nápravu 
tejto situácie, keďže to umožní rýchlejšie 
dodávanie údajov;

_________________ _________________
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4 Zistenia kontroly vhodnosti 
najrelevantnejších právnych predpisov o 
chemických látkach (okrem REACH) a 
zistené výzvy, nedostatky a slabé stránky 
[COM (2019) 264],

4 Zistenia kontroly vhodnosti 
najrelevantnejších právnych predpisov o 
chemických látkach (okrem REACH) a 
zistené výzvy, nedostatky a slabé stránky 
[COM (2019) 264],

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
Martin Hojsík, Irena Joveva, Véronique Trillet-Lenoir, Pascal Canfin, Nicolae 
Ştefănuță, Michal Wiezik

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. opakuje, že treba minimalizovať 
testovanie na zvieratách uplatňovaním 
metodík s novým prístupom, a na tento 
účel žiada zvýšené úsilie a finančné 
prostriedky s cieľom zaviesť aj hodnotenie 
bezpečnosti bez využívania zvierat na tento 
účel do všetkých príslušných právnych 
predpisov, nielen do predpisov týkajúcich 
sa kozmetiky; vyjadruje poľutovanie nad 
tým, že pretrvávajú prekážky pre 
používanie a akceptovanie alternatívnych 
metód testovania bez využívania zvierat na 
regulačné účely, ktoré čiastočne súvisia s 
nedostatkami dostupných usmernení o 
testovaní4, a požaduje opatrenia na nápravu 
tejto situácie;

10. opakuje, že treba minimalizovať 
testovanie na zvieratách uplatňovaním 
metodík s novým prístupom, a na tento 
účel žiada zvýšené úsilie a finančné 
prostriedky s cieľom zaviesť  hodnotenie 
bezpečnosti bez využívania zvierat na tento 
účel do všetkých príslušných právnych 
predpisov, nielen do predpisov týkajúcich 
sa kozmetiky; vyjadruje poľutovanie nad 
tým, že pretrvávajú prekážky pre 
užitočnosť a akceptovanie alternatívnych 
metód testovania bez využívania zvierat na 
regulačné účely, ktoré čiastočne súvisia s 
nedostatkami dostupných usmernení o 
testovaní4, a požaduje opatrenia na nápravu 
tejto situácie;

_________________ _________________
4 Zistenia kontroly vhodnosti 
najrelevantnejších právnych predpisov o 
chemických látkach (okrem REACH) a 
zistené výzvy, nedostatky a slabé stránky 
[COM (2019) 264],

4 Zistenia kontroly vhodnosti 
najrelevantnejších právnych predpisov o 
chemických látkach (okrem REACH) a 
zistené výzvy, nedostatky a slabé stránky 
[COM (2019) 264],

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Sirpa Pietikäinen
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Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. zdôrazňuje, že hoci pretrvávajúca 
chemizácia si vyžaduje lepšie a 
ďalekosiahlejšie testovanie, neznamená to 
viac testovania na zvieratách; zdôrazňuje, 
že zákaz testovania na zvieratách 
stanovený v nariadení o kozmetických 
výrobkoch nesmie byť ohrozený 
činnosťami vykonávanými v rámci iných 
právnych predpisov, ako je nariadenie 
REACH, a že je potrebné vyjsť v ústrety 
želaniam verejnosti a Európskeho 
parlamentu, pokiaľ ide o používanie 
zvierat na testovanie chemickej 
bezpečnosti kozmetických výrobkov; 
zdôrazňuje, že EÚ musí zvýšiť svoje 
ambície a požiadavky na testovanie na 
zvieratách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
Anja Hazekamp

Návrh uznesenia
Odsek 28 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28a. zdôrazňuje, že zákaz testovania na 
zvieratách stanovený v nariadení o 
kozmetických výrobkoch nesmie byť 
ohrozený činnosťami vykonávanými v 
rámci iných právnych predpisov, ako je 
nariadenie REACH, a že je potrebné vyjsť 
v ústrety želaniam verejnosti a 
Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o 
používanie zvierat na testovanie 
chemickej bezpečnosti kozmetických 
výrobkov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 171
Anja Hazekamp

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. zdôrazňuje, že je potrebné lepšie 
chápať vplyv na životné prostredie, 
biodiverzitu a odolnosť ekosystému, 
zaoberať sa ním a vyvinúť štandardné 
metódy testovania a hodnotenia, ktoré sa 
zameriavajú aj na tieto dlhodobé, 
rozsiahle a komplexné účinky na životné 
prostredie; požaduje intenzívnejší výskum 
v tejto oblasti, ktorý by mal byť nezávislý 
a mohol by sa financovať uplatnením 
zásady „znečisťovateľ platí“ zavedením 
dodatočných poplatkov za žiadosti vo 
všetkých odvetvových chemických 
žiadostiach o povolenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Irena Joveva, Véronique Trillet-Lenoir, Pascal Canfin, 
Nicolae Ştefănuță, Michal Wiezik

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. domnieva sa, že na základe 
stratégie by sa používanie hodnotenia 
všeobecných rizík malo rozšíriť do 
všetkých právnych predpisov;

11. domnieva sa, že na základe 
stratégie by sa mal rozšíriť rozsah 
pôsobnosti a používanie hodnotenia 
všeobecných rizík do všetkých právnych 
predpisov, a to aj v prípade ďalších 
kategórií nebezpečnosti, ako sú 
endokrinné disruptory a PBT látky, a 
iných právnych predpisov vrátane 
materiálov prichádzajúcich do styku s 
potravinami;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 173
Sven Giegold

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. domnieva sa, že na základe 
stratégie by sa používanie hodnotenia 
všeobecných rizík malo rozšíriť do 
všetkých právnych predpisov;

11. domnieva sa, že na základe 
stratégie by sa mal rozšíriť rozsah 
pôsobnosti a používanie hodnotenia 
všeobecných rizík do všetkých právnych 
predpisov, a to aj v prípade ďalších 
kategórií nebezpečnosti, ako sú 
endokrinné disruptory a PBT látky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Anja Hazekamp

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. domnieva sa, že na základe 
stratégie by sa používanie hodnotenia 
všeobecných rizík malo rozšíriť do 
všetkých právnych predpisov;

11. domnieva sa, že na základe 
stratégie by sa používanie hodnotenia 
všeobecných rizík malo rozšíriť do 
všetkých právnych predpisov, a to bez 
toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie 
zásady predbežnej opatrnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 175
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Odsek 11
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. domnieva sa, že na základe 
stratégie by sa používanie hodnotenia 
všeobecných rizík malo rozšíriť do 
všetkých právnych predpisov;

11. domnieva sa, že na základe 
stratégie by sa používanie hodnotenia 
všeobecných rizík malo rozšíriť do 
všetkých právnych predpisov a zároveň by 
sa malo podporovať nahrádzanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 176
Maria Spyraki

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. domnieva sa, že na základe 
stratégie by sa používanie hodnotenia 
všeobecných rizík malo rozšíriť do 
všetkých právnych predpisov;

11. domnieva sa, že na základe 
stratégie by sa mala zabezpečiť rovnováha 
medzi používaním  hodnotenia 
všeobecných rizík a hodnotenia 
špecifických rizík vo všetkých právnych 
predpisoch; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Hermann Tertsch

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. domnieva sa, že na základe 
stratégie by sa používanie hodnotenia 
všeobecných rizík malo rozšíriť do 
všetkých právnych predpisov;

11. domnieva sa, že na základe 
stratégie by sa mala zabezpečiť rovnováha 
medzi používaním hodnotenia 
všeobecných rizík a hodnotenia 
špecifických rizík vo všetkých právnych 
predpisoch;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 178
Ondřej Knotek, Andreas Glück, Ulrike Müller

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. domnieva sa, že na základe 
stratégie by sa používanie hodnotenia 
všeobecných rizík malo rozšíriť do 
všetkých právnych predpisov;

11. domnieva sa, že na základe 
stratégie by sa používanie prístupov 
hodnotenia na základe rizika malo rozšíriť 
do všetkých právnych predpisov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 179

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. domnieva sa, že na základe 
stratégie by sa používanie hodnotenia 
všeobecných rizík malo rozšíriť do 
všetkých právnych predpisov;

11. domnieva sa, že na základe 
stratégie by sa používanie prístupov 
hodnotenia na základe rizík malo rozšíriť 
do všetkých právnych predpisov;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 180
Danilo Oscar Lancini

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. domnieva sa, že na základe 
stratégie by sa používanie hodnotenia 
všeobecných rizík malo rozšíriť do 
všetkých právnych predpisov;

11. domnieva sa, že na základe 
stratégie by sa používanie hodnotenia rizík 
malo rozšíriť do všetkých právnych 
predpisov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 181
Maria Arena, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Delara Burkhardt, Günther 
Sidl

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva Komisiu, aby prijala všetky 
potrebné opatrenia, ktoré zaistia, že 
kombinované účinky budú v plnej miere 
zohľadnené vo všetkých príslušných 
právnych predpisoch, a aby sa podľa 
potreby vypracovali nové metódy 
testovania a zrevidovali sa požiadavky na 
údaje;

12. vyzýva Komisiu, aby prijala všetky 
potrebné opatrenia, ktoré zaistia, že 
kombinované účinky chemických látok a 
nanoforiem a kombinovaného vystavenia 
všetkým nebezpečným chemickým látkam 
zo všetkých zdrojov sa budú riadne a 
dôsledne riešiť vo všetkých príslušných 
právnych predpisoch vrátane zavedenia 
hodnotiaceho faktora zmesi a 
vypracovania nových metód testovania a 
revízie požiadaviek na údaje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 182
Maria Spyraki, Nikos Androulakis

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva Komisiu, aby prijala všetky 
potrebné opatrenia, ktoré zaistia, že 
kombinované účinky budú v plnej miere 
zohľadnené vo všetkých príslušných 
právnych predpisoch, a aby sa podľa 
potreby vypracovali nové metódy 
testovania a zrevidovali sa požiadavky na 
údaje;

12. vyzýva Komisiu, aby prijala všetky 
potrebné opatrenia, ktoré zaistia, že 
kombinované účinky budú v plnej miere a 
dôsledne zohľadnené vo všetkých 
príslušných právnych predpisoch, a to aj 
prostredníctvom obmedzenia vystavenia a 
v prípade potreby vypracovania nových 
metód testovania a revízie požiadaviek na 
údaje, a v súlade s metodikami, ktoré sú 
spoločne dohodnuté v rámci agentúr EÚ a 
po konzultácii so zainteresovanými 
stranami;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 183
Sven Giegold

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva Komisiu, aby prijala všetky 
potrebné opatrenia, ktoré zaistia, že 
kombinované účinky budú v plnej miere 
zohľadnené vo všetkých príslušných 
právnych predpisoch, a aby sa podľa 
potreby vypracovali nové metódy 
testovania a zrevidovali sa požiadavky na 
údaje;

12. vyzýva Komisiu, aby prijala všetky 
potrebné opatrenia, ktoré zaistia, že 
dlhodobé kombinované účinky a účinky 
kombinovaného vystavenia budú v plnej 
miere zohľadnené vo všetkých príslušných 
právnych predpisoch, a to vrátane 
zavedenia hodnotiaceho faktora zmesi3a a 
v prípade potreby ďalšieho vypracovania 
usmernení, nových metód testovania a 
revízie požiadaviek na údaje;

_________________
3a Swedish Government Official Reports, 
SOU 2019:45 (Úradné správy švédskej 
vlády, SOU 2019:45): Future chemical 
risk management, Accounting for 
combination effects and assessing 
chemicals in groups (Riadenie rizika 
chemických látok v budúcnosti, evidencia 
kombinovaných účinkov a hodnotenie 
chemických látok v skupinách)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
Ondřej Knotek, Andreas Glück, Ulrike Müller

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva Komisiu, aby prijala všetky 
potrebné opatrenia, ktoré zaistia, že 
kombinované účinky budú v plnej miere 
zohľadnené vo všetkých príslušných 
právnych predpisoch, a aby sa podľa 

12. vyzýva Komisiu, aby prijala všetky 
potrebné opatrenia, ktoré zaistia, že 
kombinované účinky budú v plnej miere a 
dôsledne zohľadnené vo všetkých 
príslušných právnych predpisoch, a aby sa 
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potreby vypracovali nové metódy 
testovania a zrevidovali sa požiadavky na 
údaje;

podľa potreby vypracovali nové metódy 
testovania a zrevidovali sa požiadavky na 
údaje, a to podľa metodík dohodnutých 
spoločne medzi agentúrami EÚ a po 
konzultácii so zúčastnenými stranami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 185
Jessica Polfjärd

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva Komisiu, aby prijala všetky 
potrebné opatrenia, ktoré zaistia, že 
kombinované účinky budú v plnej miere 
zohľadnené vo všetkých príslušných 
právnych predpisoch, a aby sa podľa 
potreby vypracovali nové metódy 
testovania a zrevidovali sa požiadavky na 
údaje;

12. vyzýva Komisiu, aby prijala všetky 
potrebné opatrenia, ktoré zaistia, že 
kombinované účinky budú v plnej miere a 
dôsledne zohľadnené vo všetkých 
príslušných právnych predpisoch, a aby sa 
podľa potreby vypracovali nové metódy 
testovania a zrevidovali sa požiadavky na 
údaje, a to na základe metodík, ktoré 
spoločne vypracovali a ktoré dôsledne 
využívajú agentúry EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 186
Hermann Tertsch

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva Komisiu, aby prijala všetky 
potrebné opatrenia, ktoré zaistia, že 
kombinované účinky budú v plnej miere 
zohľadnené vo všetkých príslušných 
právnych predpisoch, a aby sa podľa 
potreby vypracovali nové metódy 
testovania a zrevidovali sa požiadavky na 

12. vyzýva Komisiu, aby prijala všetky 
potrebné opatrenia, ktoré zaistia, že 
kombinované účinky budú v plnej miere 
zohľadnené vo všetkých príslušných 
právnych predpisoch, a aby sa podľa 
potreby vypracovali nové metódy 
testovania a zrevidovali sa požiadavky na 
údaje, a to podľa metodík a usmernení 
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údaje; dohodnutých medzi agentúrami EÚ a po 
konzultácii s príslušnými zúčastnenými 
stranami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 187
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva Komisiu, aby prijala všetky 
potrebné opatrenia, ktoré zaistia, že 
kombinované účinky budú v plnej miere 
zohľadnené vo všetkých príslušných 
právnych predpisoch, a aby sa podľa 
potreby vypracovali nové metódy 
testovania a zrevidovali sa požiadavky na 
údaje;

12. vyzýva Komisiu, aby prijala všetky 
potrebné opatrenia, ktoré zaistia, že 
účinkami viacerých chemických látok v 
kombinácii, tzv. kombinovanými 
účinkami, sa budú plne zaoberať všetky 
príslušné právne predpisy, a aby sa podľa 
potreby vypracovali nové vysokokvalitné, 
humánne a vysoko výkonné metódy 
testovania a zrevidovali sa požiadavky na 
údaje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 188
Anja Hazekamp

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva Komisiu, aby prijala všetky 
potrebné opatrenia, ktoré zaistia, že 
kombinované účinky budú v plnej miere 
zohľadnené vo všetkých príslušných 
právnych predpisoch, a aby sa podľa 
potreby vypracovali nové metódy 
testovania a zrevidovali sa požiadavky na 
údaje;

12. vyzýva Komisiu, aby prijala všetky 
potrebné opatrenia, ktoré zaistia, že 
kombinované účinky budú v plnej miere 
zohľadnené vo všetkých príslušných 
právnych predpisoch, a aby sa podľa 
potreby vypracovali nové vysokokvalitné a 
vysoko výkonné metódy testovania bez 
využívania zvierat a zrevidovali sa 
požiadavky na údaje;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 189
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Irena Joveva, Véronique Trillet-Lenoir, Pascal Canfin, 
Nicolae Ştefănuță, Michal Wiezik

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva Komisiu, aby prijala všetky 
potrebné opatrenia, ktoré zaistia, že 
kombinované účinky budú v plnej miere 
zohľadnené vo všetkých príslušných 
právnych predpisoch, a aby sa podľa 
potreby vypracovali nové metódy 
testovania a zrevidovali sa požiadavky na 
údaje;

12. vyzýva Komisiu, aby prijala všetky 
potrebné opatrenia, ktoré zaistia, že 
kombinované účinky budú v plnej miere 
zohľadnené vo všetkých príslušných 
právnych predpisoch, a aby sa edzilo 
vystavenie a podľa potreby vypracovali 
nové metódy testovania a zrevidovali sa 
požiadavky na údaje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 190
Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva Komisiu, aby prijala všetky 
potrebné opatrenia, ktoré zaistia, že 
kombinované účinky budú v plnej miere 
zohľadnené vo všetkých príslušných 
právnych predpisoch, a aby sa podľa 
potreby vypracovali nové metódy 
testovania a zrevidovali sa požiadavky na 
údaje;

12. vyzýva Komisiu, aby prijala všetky 
potrebné opatrenia, ktoré zaistia, že 
strednodobé a dlhodobé kombinované 
účinky budú v plnej miere zohľadnené vo 
všetkých príslušných právnych predpisoch, 
a aby sa podľa potreby vypracovali nové 
metódy testovania a zrevidovali sa 
požiadavky na údaje;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 191
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nicolás González Casares, Javi 



AM\1198278SK.docx 97/183 PE647.043v01-00

SK

López

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva Komisiu, aby prijala všetky 
potrebné opatrenia, ktoré zaistia, že 
kombinované účinky budú v plnej miere 
zohľadnené vo všetkých príslušných 
právnych predpisoch, a aby sa podľa 
potreby vypracovali nové metódy 
testovania a zrevidovali sa požiadavky na 
údaje;

12. vyzýva Komisiu, aby prijala všetky 
potrebné opatrenia, ktoré zaistia, že 
kombinované účinky budú v plnej miere a 
dôsledne zohľadnené vo všetkých 
príslušných právnych predpisoch, a aby sa 
podľa potreby vypracovali nové metódy 
testovania a zrevidovali sa požiadavky na 
údaje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 192
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva Komisiu, aby prijala všetky 
potrebné opatrenia, ktoré zaistia, že 
kombinované účinky budú v plnej miere 
zohľadnené vo všetkých príslušných 
právnych predpisoch, a aby sa podľa 
potreby vypracovali nové metódy 
testovania a zrevidovali sa požiadavky na 
údaje;

12. vyzýva Komisiu, aby prijala všetky 
potrebné opatrenia, ktoré zaistia, že 
kombinované účinky chemických látok 
budú v plnej miere zohľadnené vo 
všetkých príslušných právnych predpisoch, 
a aby sa podľa potreby vypracovali nové 
metódy testovania a zrevidovali sa 
požiadavky na údaje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
Pascal Canfin

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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13. víta zásadu „jedna látka – jedno 
posúdenie nebezpečnosti“ s cieľom lepšie 
využívať zdroje agentúr a vedeckých 
orgánov Únie, zabrániť duplicite výkonov, 
znížiť riziko rozdielnych výsledkov 
hodnotení, urýchliť a zosúladiť reguláciu 
chemických látok a zabezpečiť zvýšenú 
ochranu zdravia a životného prostredia a 
rovnaké podmienky pre priemysel;

13. zdôrazňuje potrebu posilniť 
spoluprácu a koordináciu medzi 
európskymi hodnotiacimi agentúrami 
EFSA a ECHA spolu s národnými 
agentúrami vypracovaním spoločných 
usmernení pre hodnotenie rizika, 
konkrétne pre biocídne a 
fytofarmaceutické výrobky, ktoré 
zohľadňujú najnovšie vedecké výsledky, 
aby sa zabránilo nezrovnalostiam; víta 
zásadu „jedna látka – jedno posúdenie 
nebezpečnosti“ s cieľom lepšie využívať 
zdroje agentúr a vedeckých orgánov Únie, 
zabrániť duplicite výkonov, znížiť riziko 
rozdielnych výsledkov hodnotení, urýchliť 
a zosúladiť reguláciu chemických látok a 
zabezpečiť zvýšenú ochranu zdravia a 
životného prostredia a rovnaké podmienky 
pre priemysel;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 194
Alexander Bernhuber

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. víta zásadu „jedna látka – jedno 
posúdenie nebezpečnosti“ s cieľom lepšie 
využívať zdroje agentúr a vedeckých 
orgánov Únie, zabrániť duplicite výkonov, 
znížiť riziko rozdielnych výsledkov 
hodnotení, urýchliť a zosúladiť reguláciu 
chemických látok a zabezpečiť zvýšenú 
ochranu zdravia a životného prostredia a 
rovnaké podmienky pre priemysel;

13. víta zásadu „jedna látka – jedno 
posúdenie nebezpečnosti“ s cieľom lepšie 
využívať zdroje agentúr a vedeckých 
orgánov Únie, zabrániť duplicite výkonov, 
znížiť riziko rozdielnych výsledkov 
hodnotení, urýchliť a zosúladiť reguláciu 
chemických látok a zabezpečiť zvýšenú 
ochranu zdravia a životného prostredia a 
rovnaké podmienky pre priemysel, a to pri 
súčasnom zohľadnení osobitnej situácie 
MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 195
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Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. víta zásadu „jedna látka – jedno 
posúdenie nebezpečnosti“ s cieľom lepšie 
využívať zdroje agentúr a vedeckých 
orgánov Únie, zabrániť duplicite výkonov, 
znížiť riziko rozdielnych výsledkov 
hodnotení, urýchliť a zosúladiť reguláciu 
chemických látok a zabezpečiť zvýšenú 
ochranu zdravia a životného prostredia a 
rovnaké podmienky pre priemysel;

13. víta lepšie využívanie zdrojov 
agentúr a vedeckých orgánov Únie, 
zabránenie duplicite výkonov, zníženie 
rizika rozdielnych výsledkov hodnotení, 
urýchlenie a zosúladenie regulácie 
chemických látok a zabezpečenie zvýšenej 
ochrany zdravia a životného prostredia a 
rovnakých podmienok pre priemysel;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 196
Anja Hazekamp

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. víta zásadu „jedna látka – jedno 
posúdenie nebezpečnosti“ s cieľom lepšie 
využívať zdroje agentúr a vedeckých 
orgánov Únie, zabrániť duplicite výkonov, 
znížiť riziko rozdielnych výsledkov 
hodnotení, urýchliť a zosúladiť reguláciu 
chemických látok a zabezpečiť zvýšenú 
ochranu zdravia a životného prostredia a 
rovnaké podmienky pre priemysel;

13. víta zásadu „jedna látka – jedno 
posúdenie nebezpečnosti“ s cieľom lepšie 
využívať zdroje agentúr a vedeckých 
orgánov Únie, zabrániť duplicite výkonov 
vrátane testovania, znížiť riziko 
rozdielnych výsledkov hodnotení, urýchliť 
a zosúladiť reguláciu chemických látok a 
zabezpečiť zvýšenú ochranu zdravia a 
životného prostredia a rovnaké podmienky 
pre priemysel;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 197
Monika Beňová

Návrh uznesenia
Odsek 13
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. víta zásadu „jedna látka – jedno 
posúdenie nebezpečnosti“ s cieľom lepšie 
využívať zdroje agentúr a vedeckých 
orgánov Únie, zabrániť duplicite výkonov, 
znížiť riziko rozdielnych výsledkov 
hodnotení, urýchliť a zosúladiť reguláciu 
chemických látok a zabezpečiť zvýšenú 
ochranu zdravia a životného prostredia a 
rovnaké podmienky pre priemysel;

13. víta zásadu „jedna látka – jedno 
posúdenie nebezpečnosti“ s cieľom lepšie 
využívať zdroje agentúr a vedeckých 
orgánov Únie, zabrániť duplicite výkonov, 
znížiť riziko rozdielnych výsledkov 
hodnotení, urýchliť, zosúladiť a 
stransparentniť reguláciu chemických 
látok a zabezpečiť zvýšenú ochranu 
zdravia a životného prostredia a rovnaké 
podmienky pre priemysel;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 198
Maria Spyraki

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. víta zásadu „jedna látka – jedno 
posúdenie nebezpečnosti“ s cieľom lepšie 
využívať zdroje agentúr a vedeckých 
orgánov Únie, zabrániť duplicite výkonov, 
znížiť riziko rozdielnych výsledkov 
hodnotení, urýchliť a zosúladiť reguláciu 
chemických látok a zabezpečiť zvýšenú 
ochranu zdravia a životného prostredia a 
rovnaké podmienky pre priemysel;

13. víta zásadu „jedna látka – jedno 
posúdenie“ s cieľom lepšie využívať zdroje 
agentúr a vedeckých orgánov Únie, 
zabrániť duplicite výkonov, znížiť riziko 
rozdielnych výsledkov hodnotení, urýchliť 
a zosúladiť reguláciu chemických látok a 
zabezpečiť zvýšenú ochranu zdravia a 
životného prostredia a rovnaké podmienky 
pre priemysel;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 199
Danilo Oscar Lancini

Návrh uznesenia
Odsek 13
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. víta zásadu „jedna látka – jedno 
posúdenie nebezpečnosti“ s cieľom lepšie 
využívať zdroje agentúr a vedeckých 
orgánov Únie, zabrániť duplicite výkonov, 
znížiť riziko rozdielnych výsledkov 
hodnotení, urýchliť a zosúladiť reguláciu 
chemických látok a zabezpečiť zvýšenú 
ochranu zdravia a životného prostredia a 
rovnaké podmienky pre priemysel;

13. víta zásadu „jedna látka – jedno 
posúdenie“ s cieľom lepšie využívať zdroje 
agentúr a vedeckých orgánov Únie, 
zabrániť duplicite výkonov, znížiť riziko 
rozdielnych výsledkov hodnotení, urýchliť 
a zosúladiť reguláciu chemických látok a 
zabezpečiť zvýšenú ochranu zdravia a 
životného prostredia a rovnaké podmienky 
pre priemysel;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 200
Maria Spyraki, Petros Kokkalis, Nikos Androulakis

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. vyzýva Komisiu, aby vytvorila plne 
prepojenú a interoperabilnú databázu 
chemickej bezpečnosti EÚ s cieľom 
uľahčiť bezproblémovú výmenu údajov 
medzi orgánmi a poskytnúť verejný 
prístup výskumným pracovníkom, 
regulačným orgánom, priemyslu a 
občanom vo všeobecnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 201
Anja Hazekamp

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. zdôrazňuje potrebu 
integrovanejšieho prístupu k hodnoteniu 

14. zdôrazňuje potrebu 
integrovanejšieho prístupu k hodnoteniu 
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chemických látok s podobnou 
nebezpečnosťou, rizikami alebo pôsobením 
ako skupiny; vyzýva preto Komisiu, aby 
pri hodnotení aj následných regulačných 
opatreniach uplatňovala prístup založený 
na zoskupovaní s cieľom zabrániť 
nežiaducej zámene; zdôrazňuje, že prístup 
„jedna látka – jedno posúdenie 
nebezpečnosti“ by nemal byť v rozpore so 
zdokonaľovaním prístupu založeného na 
zoskupovaní, ani mu brániť v posudzovaní 
tried ako celku;

chemických látok s podobnou 
nebezpečnosťou, rizikami alebo pôsobením 
ako skupiny; vyzýva preto Komisiu, aby 
pri hodnotení aj následných regulačných 
opatreniach uplatňovala prístup založený 
na zoskupovaní s cieľom zabrániť 
nežiaducej zámene a zamedziť testovaniu 
na zvieratách, ktoré by sa inak mohli 
vyžadovať pre samostatne posudzované 
látky; zdôrazňuje, že prístup „jedna látka – 
jedno posúdenie nebezpečnosti“ by nemal 
byť v rozpore so zdokonaľovaním prístupu 
založeného na zoskupovaní, ani mu brániť 
v posudzovaní tried ako celku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 202
Ondřej Knotek, Andreas Glück

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. zdôrazňuje potrebu 
integrovanejšieho prístupu k hodnoteniu 
chemických látok s podobnou 
nebezpečnosťou, rizikami alebo pôsobením 
ako skupiny; vyzýva preto Komisiu, aby 
pri hodnotení aj následných regulačných 
opatreniach uplatňovala prístup založený 
na zoskupovaní s cieľom zabrániť 
nežiaducej zámene; zdôrazňuje, že prístup 
„jedna látka – jedno posúdenie 
nebezpečnosti“ by nemal byť v rozpore so 
zdokonaľovaním prístupu založeného na 
zoskupovaní, ani mu brániť v posudzovaní 
tried ako celku;

14. zdôrazňuje potrebu 
integrovanejšieho prístupu k hodnoteniu 
chemických látok s podobnou 
nebezpečnosťou, rizikami alebo pôsobením 
ako skupiny; vyzýva preto Komisiu, aby 
pri hodnotení aj následných regulačných 
opatreniach uplatňovala prístup založený 
na zoskupovaní a vychádzajúci z 
vedeckých poznatkov, pričom by sa mali 
zohľadňovať ďalšie aspekty 
udržateľnosti s cieľom zabrániť nežiaducej 
zámene; zdôrazňuje, že prístup „jedna látka 
– jedno posúdenie nebezpečnosti“ by 
nemal byť v rozpore so zdokonaľovaním 
prístupu založeného na zoskupovaní, ani 
mu brániť v posudzovaní tried ako celku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 203



AM\1198278SK.docx 103/183 PE647.043v01-00

SK

Danilo Oscar Lancini

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. zdôrazňuje potrebu 
integrovanejšieho prístupu k hodnoteniu 
chemických látok s podobnou 
nebezpečnosťou, rizikami alebo pôsobením 
ako skupiny; vyzýva preto Komisiu, aby 
pri hodnotení aj následných regulačných 
opatreniach uplatňovala prístup založený 
na zoskupovaní s cieľom zabrániť 
nežiaducej zámene; zdôrazňuje, že prístup 
„jedna látka – jedno posúdenie 
nebezpečnosti“ by nemal byť v rozpore so 
zdokonaľovaním prístupu založeného na 
zoskupovaní, ani mu brániť v posudzovaní 
tried ako celku;

14. zdôrazňuje potrebu 
integrovanejšieho prístupu k hodnoteniu 
chemických látok s podobnou 
nebezpečnosťou, rizikami alebo pôsobením 
ako skupiny; vyzýva preto Komisiu, aby 
pri hodnotení aj následných regulačných 
opatreniach uplatňovala prístup založený 
na zoskupovaní s cieľom zabrániť 
nežiaducej zámene; zdôrazňuje, že prístup 
„jedna látka – jedno posúdenie“ by nemal 
byť v rozpore so zdokonaľovaním prístupu 
založeného na zoskupovaní, ani mu brániť 
v posudzovaní tried ako celku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 204
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Irena Joveva, Véronique Trillet-Lenoir, Fredrick 
Federley, Nicolae Ştefănuță, Michal Wiezik, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. vyzýva Komisiu, aby s podporou 
ECHA zabezpečila fórum na analýzu 
prínosov a nevýhod, ako aj 
uskutočniteľnosti zavedenia nového 
systému na testovanie chemických látok, v 
rámci ktorého by bezpečnostné štúdie 
vykonávali certifikované 
laboratóriá/inštitúcie poverené v rámci 
regulačného procesu, pričom náklady by 
pokrývali žiadatelia, aby sa rešpektovalo  
pravidlo dôkazného bremena uloženého 
spoločnostiam; 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 205
Maria Arena, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Delara Burkhardt, Günther 
Sidl

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. domnieva sa, že sú potrebné 
regulačné opatrenia na ochranu 
zraniteľných skupín; vyzýva Komisiu, aby 
prijala prierezové vymedzenie zraniteľných 
skupín, upravila posudzovanie rizík a 
zosúladila ochranu zraniteľných skupín vo 
všetkých právnych predpisoch týkajúcich 
sa chemických látok;

15. domnieva sa, že sú potrebné 
regulačné opatrenia na ochranu 
zraniteľných skupín; vyzýva Komisiu, aby 
prijala prierezové vymedzenie zraniteľných 
skupín, upravila posudzovanie rizík a 
zosúladila ochranu zraniteľných skupín vo 
všetkých právnych predpisoch o 
chemických látkach; vyzýva Komisiu, aby 
venovala osobitnú pozornosť chemickým 
látkam, ktoré sa hromadia a pretrvávajú v 
tele, chemickým látkam, ktoré sa 
prenášajú na deti počas tehotenstva alebo 
prostredníctvom materského mlieka, a 
chemickým látkam, ktoré môžu mať 
účinky na celé generácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 206
Ulrike Müller, Jan Huitema

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. domnieva sa, že sú potrebné 
regulačné opatrenia na ochranu 
zraniteľných skupín; vyzýva Komisiu, aby 
prijala prierezové vymedzenie 
zraniteľných skupín, upravila 
posudzovanie rizík a zosúladila ochranu 
zraniteľných skupín vo všetkých právnych 
predpisoch týkajúcich sa chemických 
látok;

15. domnieva sa, že sú potrebné 
regulačné opatrenia na ochranu 
zraniteľných skupín; vyzýva Komisiu, aby 
vyhodnotila potrebu medzisektorového 
vymedzenia zraniteľných skupín a aby v 
prípade potreby navrhla a posúdila, či je 
potrebné zodpovedajúcim spôsobom 
prispôsobiť súčasné vedecké prístupy k 
hodnoteniu rizika, napríklad na základe 
odvodených hladín, pri ktorých 
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nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL) s 
cieľom zosúladiť ochranu zraniteľných 
skupín vo všetkých právnych predpisoch o 
chemických látkach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 207
Danilo Oscar Lancini

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. domnieva sa, že sú potrebné 
regulačné opatrenia na ochranu 
zraniteľných skupín; vyzýva Komisiu, aby 
prijala prierezové vymedzenie zraniteľných 
skupín, upravila posudzovanie rizík a 
zosúladila ochranu zraniteľných skupín vo 
všetkých právnych predpisoch týkajúcich 
sa chemických látok;

15. domnieva sa, že sú potrebné 
regulačné opatrenia na ochranu 
zraniteľných skupín; vyzýva Komisiu, aby 
prijala prierezové vymedzenie zraniteľných 
skupín, upravila posudzovanie rizík a 
zosúladila ochranu zraniteľných skupín vo 
všetkých právnych predpisoch o 
chemických látkach; zdôrazňuje, že 
akékoľvek opätovné otvorenie nariadenia 
REACH by sa malo uskutočniť v jasnom 
a vopred stanovenom rámci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 208
Jessica Polfjärd

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. domnieva sa, že sú potrebné 
regulačné opatrenia na ochranu 
zraniteľných skupín; vyzýva Komisiu, aby 
prijala prierezové vymedzenie zraniteľných 
skupín, upravila posudzovanie rizík a 
zosúladila ochranu zraniteľných skupín vo 
všetkých právnych predpisoch týkajúcich 

15. domnieva sa, že sú potrebné 
regulačné opatrenia na ochranu 
zraniteľných skupín; vyzýva Komisiu, aby 
prijala prierezové vymedzenie zraniteľných 
skupín, upravila posudzovanie rizík, 
zabezpečila, aby sa príslušné metodiky 
vzájomne dohodli a dôsledne používali vo 
všetkých agentúrach EÚ, a zosúladila 
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sa chemických látok; ochranu zraniteľných skupín vo všetkých 
právnych predpisoch o chemických 
látkach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 209
Maria Spyraki, Petros Kokkalis, Nikos Androulakis

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. domnieva sa, že sú potrebné 
regulačné opatrenia na ochranu 
zraniteľných skupín; vyzýva Komisiu, aby 
prijala prierezové vymedzenie zraniteľných 
skupín, upravila posudzovanie rizík a 
zosúladila ochranu zraniteľných skupín vo 
všetkých právnych predpisoch týkajúcich 
sa chemických látok;

15. domnieva sa, že sú potrebné 
regulačné opatrenia na ochranu 
zraniteľných skupín; vyzýva Komisiu, aby 
prijala prierezové vymedzenie zraniteľných 
skupín, upravila posudzovanie rizík, 
zabezpečila, aby metodiky boli spoločné 
pre všetky agentúry EÚ, a zosúladila 
ochranu zraniteľných skupín vo všetkých 
právnych predpisoch o chemických 
látkach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 210
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nicolás González Casares, Javi 
López

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. domnieva sa, že sú potrebné 
regulačné opatrenia na ochranu 
zraniteľných skupín; vyzýva Komisiu, aby 
prijala prierezové vymedzenie zraniteľných 
skupín, upravila posudzovanie rizík a 
zosúladila ochranu zraniteľných skupín vo 
všetkých právnych predpisoch týkajúcich 
sa chemických látok;

15. domnieva sa, že sú potrebné 
regulačné opatrenia na ochranu 
zraniteľných skupín; vyzýva Komisiu, aby 
prijala prierezové vymedzenie zraniteľných 
skupín, upravila posudzovanie rizík, 
zabezpečila spoločné metodiky pre všetky 
agentúry EÚ a zosúladila ochranu 
zraniteľných skupín vo všetkých právnych 
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predpisoch o chemických látkach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 211
Anja Hazekamp

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. domnieva sa, že sú potrebné 
regulačné opatrenia na ochranu 
zraniteľných skupín; vyzýva Komisiu, aby 
prijala prierezové vymedzenie zraniteľných 
skupín, upravila posudzovanie rizík a 
zosúladila ochranu zraniteľných skupín vo 
všetkých právnych predpisoch týkajúcich 
sa chemických látok;

15. domnieva sa, že sú potrebné 
regulačné opatrenia na ochranu 
zraniteľných skupín; vyzýva Komisiu, aby 
prijala prierezové vymedzenie zraniteľných 
skupín, upravila posudzovanie rizík a 
zosúladila ochranu zraniteľných skupín vo 
všetkých právnych predpisoch o 
chemických látkach, čo by viedlo k 
najprísnejšiemu režimu ochrany;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 212
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. domnieva sa, že sú potrebné 
regulačné opatrenia na ochranu 
zraniteľných skupín; vyzýva Komisiu, aby 
prijala prierezové vymedzenie zraniteľných 
skupín, upravila posudzovanie rizík a 
zosúladila ochranu zraniteľných skupín vo 
všetkých právnych predpisoch týkajúcich 
sa chemických látok;

15. domnieva sa, že sú potrebné 
regulačné opatrenia na ochranu 
zraniteľných skupín, ako sú starší ľudia 
alebo deti; vyzýva Komisiu, aby prijala 
prierezové vymedzenie zraniteľných 
skupín, upravila posudzovanie rizík a 
zosúladila ochranu zraniteľných skupín vo 
všetkých právnych predpisoch o 
chemických látkach;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 213
Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. domnieva sa, že sú potrebné 
regulačné opatrenia na ochranu 
zraniteľných skupín; vyzýva Komisiu, aby 
prijala prierezové vymedzenie zraniteľných 
skupín, upravila posudzovanie rizík a 
zosúladila ochranu zraniteľných skupín vo 
všetkých právnych predpisoch týkajúcich 
sa chemických látok;

15. domnieva sa, že sú potrebné 
regulačné opatrenia na ochranu 
zraniteľných skupín; vyzýva Komisiu, aby 
prijala prierezové vymedzenie zraniteľných 
skupín, upravila strednodobé a dlhodobé 
posudzovanie rizík a zosúladila ochranu 
zraniteľných skupín vo všetkých právnych 
predpisoch týkajúcich sa chemických 
látok;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 214
Hermann Tertsch

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. domnieva sa, že sú potrebné 
regulačné opatrenia na ochranu 
zraniteľných skupín; vyzýva Komisiu, aby 
prijala prierezové vymedzenie zraniteľných 
skupín, upravila posudzovanie rizík a 
zosúladila ochranu zraniteľných skupín vo 
všetkých právnych predpisoch týkajúcich 
sa chemických látok;

15. domnieva sa, že sú potrebné 
regulačné opatrenia na ochranu 
zraniteľných skupín; vyzýva Komisiu, aby 
prijala prierezové vymedzenie zraniteľných 
skupín, podľa potreby upravila 
posudzovanie rizík a zosúladila ochranu 
zraniteľných skupín vo všetkých právnych 
predpisoch o chemických látkach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 215
Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)



AM\1198278SK.docx 109/183 PE647.043v01-00

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. zdôrazňuje potrebu vytvoriť 
účinný mechanizmus na koordináciu 
ochrany zraniteľných skupín, ako sú deti 
a tehotné a dojčiace ženy, napríklad 
zavedením jednotných požiadaviek na 
riadenie rizík do príslušných právnych 
predpisov EÚ týkajúcich sa látok 
vzbudzujúcich obavy vrátane 
neurotoxínov a endokrinných 
disruptorov;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 216
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Fredrick Federley, Susana Solís Pérez, 
María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Pascal Canfin

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. zdôrazňuje potrebu poskytovať 
občanom, pracovníkom a podnikom jasné 
a zrozumiteľné informácie o chemických 
látkach vo všetkých jazykoch EÚ, ako aj 
potrebu zvýšiť transparentnosť a 
vysledovateľnosť v celom dodávateľskom 
reťazci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 217
Maria Spyraki

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. žiada stratégiu na zlepšenie 
vykonávania nariadenia REACH, pokiaľ 
ide o registráciu, hodnotenie a autorizáciu; 

16. žiada stratégiu na zlepšenie 
vykonávania nariadenia REACH, pokiaľ 
ide o registráciu, hodnotenie a autorizáciu, 
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pripomína zásadu „žiadne údaje, žiadny 
trh“; vyzýva na zabezpečenie povinnej 
aktualizácie registračnej dokumentácie na 
základe najnovších dostupných vedeckých 
poznatkov; požaduje transparentnosť v 
dodržiavaní registračných povinností a 
výslovnú právomoc pre agentúru ECHA 
odoberať registračné čísla v prípade 
pretrvávajúceho porušovania predpisov;

a na objasnenie jeho zlučiteľnosti s 
rámcom pre ochranu zdravia a 
bezpečnosť pri práci a rámcom 
nariadenia CLP; pripomína zásadu 
„žiadne údaje, žiadny trh“; vyzýva na 
zabezpečenie povinnej aktualizácie 
registračnej dokumentácie na základe 
najnovších dostupných vedeckých 
poznatkov; požaduje transparentnosť v 
dodržiavaní registračných povinností a 
výslovnú právomoc pre agentúru ECHA 
odoberať registračné čísla v prípade 
pretrvávajúceho porušovania ktorejkoľvek 
z požiadaviek; zdôrazňuje význam 
dobrovoľných programov medzi 
agentúrou ECHA a priemyslom s cieľom 
zlepšiť dokumentáciu k registrácii a 
vyriešiť zostávajúce metodické otázky; 
vyzýva Komisiu, aby presadzovala rámec 
podporujúci takéto programy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 218
Sven Giegold

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. žiada stratégiu na zlepšenie 
vykonávania nariadenia REACH, pokiaľ 
ide o registráciu, hodnotenie a autorizáciu; 
pripomína zásadu „žiadne údaje, žiadny 
trh“; vyzýva na zabezpečenie povinnej 
aktualizácie registračnej dokumentácie na 
základe najnovších dostupných vedeckých 
poznatkov; požaduje transparentnosť v 
dodržiavaní registračných povinností a 
výslovnú právomoc pre agentúru ECHA 
odoberať registračné čísla v prípade 
pretrvávajúceho porušovania predpisov;

16. žiada stratégiu na výrazné zlepšenie 
vykonávania nariadenia REACH, pokiaľ 
ide o registráciu, hodnotenie, autorizáciu a 
obmedzenie; pripomína zásadu „žiadne 
údaje, žiadny trh“; trvá na tom, že všetky 
registrácie látok musia spĺňať požiadavky 
najneskôr do konca roka 2021; vyzýva na 
zabezpečenie povinnej aktualizácie 
registračnej dokumentácie na základe 
najnovších dostupných vedeckých 
poznatkov, aby sa zabezpečilo, že 
registrácie budú aj naďalej spĺňať 
požiadavky; požaduje transparentnosť v 
dodržiavaní registračných povinností a 
výslovnú právomoc pre agentúru ECHA 
odoberať registračné čísla v prípade 
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pretrvávajúceho porušovania predpisov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 219
Martin Hojsík, Irena Joveva, Véronique Trillet-Lenoir, Pascal Canfin, Nicolae 
Ştefănuță, Michal Wiezik

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. žiada stratégiu na zlepšenie 
vykonávania nariadenia REACH, pokiaľ 
ide o registráciu, hodnotenie a autorizáciu; 
pripomína zásadu „žiadne údaje, žiadny 
trh“; vyzýva na zabezpečenie povinnej 
aktualizácie registračnej dokumentácie na 
základe najnovších dostupných vedeckých 
poznatkov; požaduje transparentnosť v 
dodržiavaní registračných povinností a 
výslovnú právomoc pre agentúru ECHA 
odoberať registračné čísla v prípade 
pretrvávajúceho porušovania predpisov;

16. žiada stratégiu na zlepšenie 
vykonávania nariadenia REACH, pokiaľ 
ide o registráciu, hodnotenie a autorizáciu; 
pripomína zásadu „žiadne údaje, žiadny 
trh“; vyzýva na zabezpečenie povinnej 
aktualizácie registračnej dokumentácie na 
základe najnovších dostupných vedeckých 
poznatkov;  požaduje transparentnosť v 
dodržiavaní registračných povinností a 
výslovnú právomoc pre agentúru ECHA 
odoberať registračné čísla v prípade 
pretrvávajúceho porušovania ktorejkoľvek 
z požiadaviek;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 220
Maria Arena, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Delara Burkhardt, Günther 
Sidl

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. žiada stratégiu na zlepšenie 
vykonávania nariadenia REACH, pokiaľ 
ide o registráciu, hodnotenie a autorizáciu; 
pripomína zásadu „žiadne údaje, žiadny 
trh“; vyzýva na zabezpečenie povinnej 
aktualizácie registračnej dokumentácie na 
základe najnovších dostupných vedeckých 

16. žiada stratégiu na zlepšenie 
vykonávania nariadenia REACH, pokiaľ 
ide o registráciu, hodnotenie, obmedzenie a 
autorizáciu; pripomína zásadu „žiadne 
údaje, žiadny trh“; vyzýva na zabezpečenie 
povinnej aktualizácie registračnej 
dokumentácie na základe najnovších 
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poznatkov; požaduje transparentnosť v 
dodržiavaní registračných povinností a 
výslovnú právomoc pre agentúru ECHA 
odoberať registračné čísla v prípade 
pretrvávajúceho porušovania predpisov;

dostupných vedeckých poznatkov; 
požaduje transparentnosť v dodržiavaní 
registračných povinností a výslovnú 
právomoc pre agentúru ECHA odoberať 
registračné čísla v prípade pretrvávajúceho 
porušovania predpisov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 221
Maria Arena, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Delara Burkhardt, Günther 
Sidl

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. vyzýva Komisiu, aby zlepšila 
postup obmedzovania, a to najmä 
uplatňovaním zásady predbežnej 
opatrnosti, jednoznačným určením a 
uvedením vedeckých nejasností pri 
posudzovaní rizík, času potrebného na 
získanie chýbajúcich informácií, ako aj 
zhodnotením dôsledkov rôznych možností 
riadenia rizika na zdravie a životné 
prostredie a vypočítaním nákladov, ktoré 
vznikajú v dôsledku nečinnosti; vyzýva 
Komisiu, aby zvýšila úroveň vedeckých 
dôkazov, ktoré sa požadujú od odvetvia, s 
cieľom udeliť výnimky z navrhovaných 
obmedzení a využiť registračnú 
dokumentáciu na určenie rizík, ktoré nie 
sú primerane kontrolované;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 222
Sven Giegold

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. vyzýva Komisiu, členské štáty a 
agentúru ECHA, aby s cieľom zahrnúť 
do zoznamu kandidátskych látok do konca 
tohto roka všetky látky vzbudzujúce veľmi 
veľké obavy, ktoré sú v súčasnosti známe, 
ako sa v roku 2010 zaviazali bývalý 
podpredseda Komisie Tajani a komisár 
Potočnik a ako bolo opätovne potvrdené v 
pláne Komisie z roku 20132a;
_________________
2ahttps://register.consilium.europa.eu/doc/
srv?l=SK&f=ST%205867%202013%20IN
IT

Or. en

Pozmeňujúci návrh 223
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. žiada Komisiu, aby predložila 
legislatívny návrh, ktorým by sa 
povinnosť vykonať hodnotenie chemickej 
bezpečnosti rozšírila na látky vyrábané 
alebo dovážané v množstvách menších 
ako 10 ton ročne a ktorým by sa 
zodpovedajúcim spôsobom aktualizovali 
požiadavky na informácie týkajúce sa 
registrácie takýchto látok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 224
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 16 b (nový)

https://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=SK&f=ST%205867%202013%20INIT
https://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=SK&f=ST%205867%202013%20INIT
https://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=SK&f=ST%205867%202013%20INIT
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16b. vyzýva na systematické zavádzanie 
obmedzení nariadenia REACH týkajúcich 
sa uvádzania na trh a používania všetkých 
látok vzbudzujúcich veľké obavy, ktoré 
spotrebitelia používajú samostatne alebo v 
zmesiach, v súlade s existujúcou praxou 
pre látky, ktoré sú karcinogénne, 
mutagénne alebo toxické z hľadiska 
reprodukcie, kategórie 1A alebo 1B;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 225
Sven Giegold

Návrh uznesenia
Odsek 16 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16b. vyzýva Komisiu, aby riadne 
uplatňovala nariadenie REACH v súlade 
s rozsudkom zo 7. marca 2019 vo veci T-
837/16 (Švédsko/Komisia týkajúcom sa 
chrómanu olovnatého);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 226
Sven Giegold

Návrh uznesenia
Odsek 16 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16c. vyzýva Komisiu, aby dodržiavala 
lehoty stanovené v nariadení REACH, 
najmä pokiaľ ide o rozhodnutia týkajúce 
sa autorizácie alebo obmedzenia;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 227
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 16 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16c. domnieva sa, že dôkazné bremeno 
v súvislosti s bezpečnosťou chemickej 
látky alebo látky spočíva na výrobcovi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 228
Sven Giegold

Návrh uznesenia
Odsek 16 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16d. zdôrazňuje, že je dôležité 
vyžadovať, aby žiadosti o autorizáciu boli 
dostatočne presné, pokiaľ ide o použitia 
príslušnej látky, aby bolo možné určiť 
existenciu či neexistenciu vhodných 
alternatív;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 229
Sven Giegold

Návrh uznesenia
Odsek 16 e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16e. zdôrazňuje, že je dôležité 
vyžadovať, aby žiadosti o autorizáciu boli 
dostatočne presné, pokiaľ ide o vystavenie 
príslušnej látke, aby bolo možné riadne 
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vyhodnotiť riziko a prijať primerané 
opatrenia na riadenie rizika, najmä pre 
pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 230
Sven Giegold

Návrh uznesenia
Odsek 16 f (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16f. vyzýva na zlepšenie postupu 
obmedzovania zoradením látok do skupín 
a jednoznačným určením a uvedením 
vedeckých nejasností pri posudzovaní 
rizík, času potrebného na získanie 
chýbajúcich informácií a zohľadnením 
nákladov, ktoré vznikajú v dôsledku 
nečinnosti; požaduje zvýšenie úrovne 
dôkazov na výnimky z navrhovaného 
obmedzenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 231
Sven Giegold

Návrh uznesenia
Odsek 16 g (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16g. vyzýva agentúru ECHA, aby 
zverejnila toxikologické a 
ekotoxikologické štúdie, ktoré predkladajú 
registrujúci a žiadatelia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 232
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Sven Giegold

Návrh uznesenia
Odsek 16 h (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16h. ďalej sa domnieva, že je potrebné 
posilniť nariadenie REACH zahrnutím 
registrácie všetkých polymérov, 
posilnením požiadaviek na informácie o 
toxikologických vlastnostiach a o použití a 
vystavení, okrem iného požadovaním 
správy o chemickej bezpečnosti aj pre 
látky v množstve od 1 tony až po 10 ton;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 233
Sven Giegold

Návrh uznesenia
Odsek 16 i (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16i. vyzýva Komisiu, aby navrhla, aby 
sa rozsah pôsobnosti zrýchleného postupu 
podľa článku 68 ods. 2 nariadenia 
REACH týkajúceho sa spotrebiteľského 
použitia rozšíril na všetky látky 
vzbudzujúce veľmi veľké obavy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 234
Sven Giegold

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. domnieva sa, že hodnotenie látok sa 
musí skvalitniť a urýchliť;

17. domnieva sa, že hodnotenie látok a 
výsledné riadenie rizík sa musí vo 
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všeobecnosti skvalitniť  a urýchliť, a to 
najmä pokiaľ ide o identifikáciu 
karcinogénnych látok na základe záväzku 
Komisie v boji proti rakovine;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 235
Cindy Franssen, Michal Wiezik

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. domnieva sa, že hodnotenie látok sa 
musí skvalitniť a urýchliť;

17. domnieva sa, že hodnotenie látok sa 
musí skvalitniť a urýchliť; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje prínos skupinového prístupu k 
chemickým látkam s podobnými 
vlastnosťami; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 236
Danilo Oscar Lancini

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. domnieva sa, že hodnotenie látok sa 
musí skvalitniť a urýchliť;

17. domnieva sa, že hodnotenie látok sa 
musí skvalitniť a urýchliť s ohľadom na 
dostupné spoľahlivé vedecké dôkazy o 
látkach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 237
Pietro Fiocchi

Návrh uznesenia
Odsek 17
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. domnieva sa, že hodnotenie látok sa 
musí skvalitniť a urýchliť;

17. domnieva sa, že hodnotenie látok sa 
musí skvalitniť a urýchliť s ohľadom na 
dostupné spoľahlivé vedecké dôkazy o 
látkach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 238
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. domnieva sa, že hodnotenie látok sa 
musí skvalitniť a urýchliť;

17. domnieva sa, že hodnotenie látok sa 
musí skvalitniť a urýchliť získavaním 
kvalitnejších a zmysluplnejších 
testovacích údajov, ktoré nezahŕňajú 
testovanie na zvieratách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 239
Sara Cerdas

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. domnieva sa, že hodnotenie látok sa 
musí skvalitniť a urýchliť;

17. domnieva sa, že hodnotenie látok sa 
musí skvalitniť a urýchliť bez ohrozenia 
kvalitatívnych kritérií v metodikách 
hodnotenia;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 240
Hermann Tertsch
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Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. domnieva sa, že hodnotenie látok sa 
musí skvalitniť a urýchliť;

17. domnieva sa, že hodnotenie látok sa 
musí skvalitniť a urýchliť uplatňovaním 
jednotných metodík vo všetkých 
agentúrach EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 241
Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. domnieva sa, že hodnotenie látok sa 
musí skvalitniť a urýchliť;

17. domnieva sa, že hodnotenie látok sa 
musí prispôsobiť požiadavkám 
rozvíjajúceho sa trhu a  skvalitniť a 
urýchliť;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 242
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Irena Joveva, Catherine 
Chabaud, Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță, Michal Wiezik, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. domnieva sa, že hodnotenie látok sa 
musí skvalitniť a urýchliť;

17. domnieva sa, že hodnotenie a 
riadenie rizika látok sa musí skvalitniť a 
urýchliť;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 243
Maria Spyraki

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. domnieva sa, že hodnotenie látok sa 
musí skvalitniť a urýchliť;

17. domnieva sa, že hodnotenie a 
riadenie rizika látok sa musí skvalitniť a 
urýchliť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 244
Anja Hazekamp

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. domnieva sa, že hodnotenie látok sa 
musí skvalitniť a urýchliť;

17. domnieva sa, že hodnotenie a 
prehodnocovanie látok sa musí skvalitniť a 
urýchliť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 245
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. vyzýva Komisiu, aby skvalitnila 
testy zahŕňajúce spôsoby a parametre 
endokrinných disruptorov; hoci sa 
vykonávajú dôležité testy (napr. v oblasti 
reprodukcie, účinkov na systém hormónov 
štítnej žľazy), mnohé z týchto testov majú 
nízku citlivosť a niekedy vysokú 
variabilitu, čo ich účinok značne 
obmedzuje;



PE647.043v01-00 122/183 AM\1198278SK.docx

SK

Or. en

Pozmeňujúci návrh 246
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Irena Joveva, Véronique Trillet-Lenoir, Cindy 
Franssen, Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță, Michal Wiezik

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. žiada Komisiu a členské štáty, aby 
nepovoľovali látky a neschvaľovali 
produkty s neúplnými súbormi údajov o 
rizikách pre zdravie a životné prostredie;

18. zdôrazňuje, že celá registračná 
dokumentácia by mala byť v súlade s 
právnymi predpismi o chemických 
látkach; žiada Komisiu a členské štáty, aby 
nepovoľovali látky a neschvaľovali 
produkty s neúplnými súbormi údajov o 
rizikách pre zdravie a životné prostredie, 
alebo ak žiadateľ nie je schopný 
preukázať, že neexistujú vhodné 
alternatívy, ak je to predpoklad pre 
autorizáciu18a;

_________________
18a Ako je uvedené v rozsudku Súdneho 
dvora Európskej únie zo 7. marca 2019 vo 
veci T-837/16 (Švédsko/Komisia 
týkajúcom sa chrómanu olovnatého);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 247
Maria Arena, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Delara Burkhardt, Günther 
Sidl

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. žiada Komisiu a členské štáty, aby 
nepovoľovali látky a neschvaľovali 
produkty s neúplnými súbormi údajov o 
rizikách pre zdravie a životné prostredie;

18. žiada Komisiu a členské štáty, aby 
nepovoľovali látky a neschvaľovali 
produkty s neúplnými súbormi údajov o 
rizikách pre zdravie a životné prostredie, 
alebo ak žiadateľ nie je schopný 
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preukázať, že neexistujú vhodné 
alternatívy; domnieva sa, že neúplná 
dokumentácia podľa nariadenia REACH 
by mala automaticky viesť k neudeleniu 
autorizácie pre požadované látky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 248
Sven Giegold

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. žiada Komisiu a členské štáty, aby 
nepovoľovali látky a neschvaľovali 
produkty s neúplnými súbormi údajov o 
rizikách pre zdravie a životné prostredie;

18. žiada Komisiu a členské štáty, aby 
nepovoľovali látky a neschvaľovali 
produkty s neúplnými súbormi údajov o 
rizikách pre zdravie a životné prostredie , 
alebo ak žiadateľ nie je schopný 
preukázať, že neexistujú vhodné 
alternatívy, ak je to predpoklad pre 
udelenie autorizácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 249
Sara Cerdas

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. žiada Komisiu a členské štáty, aby 
nepovoľovali látky a neschvaľovali 
produkty s neúplnými súbormi údajov o 
rizikách pre zdravie a životné prostredie;

18. žiada Komisiu a členské štáty, aby 
nepovoľovali látky a neschvaľovali 
produkty s neúplnými súbormi údajov o 
rizikách pre zdravie a životné prostredie 
alebo na základe metodík, ktoré nie sú 
vedecky podložené;

Or. pt
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Pozmeňujúci návrh 250
Ulrike Müller, Ondřej Knotek, Andreas Glück, Jan Huitema

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. žiada Komisiu a členské štáty, aby 
nepovoľovali látky a neschvaľovali 
produkty s neúplnými súbormi údajov o 
rizikách pre zdravie a životné prostredie;

18. žiada Komisiu a členské štáty, aby 
nepovoľovali látky a neschvaľovali 
produkty s neúplnými súbormi údajov, ak 
pre neúplnosť súborov údajov o rizikách 
pre zdravie a životné prostredie a rizikách 
a vystaveniach nie je možné dostatočné 
posúdenie rizika;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 251
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. žiada Komisiu a členské štáty, aby 
nepovoľovali látky a neschvaľovali 
produkty s neúplnými súbormi údajov o 
rizikách pre zdravie a životné prostredie;

18. (netýka sa slovenskej verzie)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 252
Maria Arena, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Delara Burkhardt, Günther Sidl

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. vyzýva Komisiu, aby súčasnú prax, 
podľa ktorej priemyselné odvetvie testuje 
svoje vlastné výrobky, nahradila úplne 
nezávislým systémom bez konfliktu 
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záujmov, čo umožní, aby testovanie 
bezpečnosti všetkých chemických látok 
vykonávali nezávislé laboratóriá 
financované z poplatkov odvádzaných 
priemyselným odvetvím, ktoré spravujú 
orgány verejnej moci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 253
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Irena Joveva, Véronique Trillet-Lenoir, Pascal Canfin, 
Nicolae Ştefănuță, Michal Wiezik

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. vyzýva na zlepšenie údajov o 
chemických látkach tým, že sa v nariadení 
REACH vyžaduje podávanie správ o 
chemickej bezpečnosti látok v množstve od 
1 tony až po 10 ton;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 254
Maria Arena, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Delara Burkhardt, Günther 
Sidl

Návrh uznesenia
Odsek 18 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18b. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
aby sa v procese posudzovania rizika 
všetkých chemických látok v plnej miere 
zohľadňovala nezávislá partnersky 
preskúmaná vedecká literatúra a aby 
mala rovnakú váhu ako regulačné štúdie 
správnej laboratórnej praxe (SLP); 
zdôrazňuje, že je to účinný spôsob, ako 
prispieť k obmedzeniu zbytočného 
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testovania na zvieratách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 255
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Irena Joveva, Véronique Trillet-Lenoir, Pascal Canfin, 
Nicolae Ştefănuță, Michal Wiezik

Návrh uznesenia
Odsek 18 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18b. vyzýva na objasnenie ustanovení 
týkajúcich sa registrácie chemických látok 
na medziprodukty podľa nariadenia 
REACH, aby sa uplatňovali iba vtedy, ak 
sa medziprodukt zmení na inú 
registrovanú látku, a aby sa zabezpečila 
systematická kontrola úplného súladu s 
nariadením REACH;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 256
Monika Beňová

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva Komisiu, aby umožnila 
rýchlu, účinnú a transparentnú regulačnú 
kontrolu škodlivých chemických látok a 
aby vypracovala a zaviedla systém 
včasného varovania na identifikáciu 
nových a vznikajúcich rizík s cieľom 
zabezpečiť rýchle následné regulačné 
opatrenia od ich zdroja;

19. vyzýva Komisiu, aby umožnila 
rýchlu, účinnú a transparentnú regulačnú 
kontrolu škodlivých chemických látok a 
aby vypracovala a zaviedla systém 
včasného varovania na identifikáciu 
nových a vznikajúcich rizík s cieľom 
zabezpečiť rýchle následné regulačné 
opatrenia od ich zdroja a rýchlo obmedziť 
celkové vystavenie; 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 257
Maria Arena, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Delara Burkhardt, Günther 
Sidl

Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. domnieva sa, že jedným zo 
spôsobov, ako dosiahnuť vyššiu úroveň 
ochrany ľudského zdravia a životného 
prostredia, je zvýšená transparentnosť 
postupov a vlastností chemických látok; 
zdôrazňuje, že je nutné, aby sa zlepšila 
transparentnosť, pokiaľ ide o 
dodržiavanie predpisov, objem výroby 
chemických látok zo strany registrujúcich, 
úplné správy o štúdii na odôvodnenie 
spoľahlivosti podrobného súhrnu štúdie, 
mapovanie výroby a používanie látok 
vzbudzujúcich veľmi veľké obavy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 258
Anja Hazekamp

Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. vyzýva Komisiu, aby zrevidovala 
nariadenie (EÚ) 2017/852 o ortuti s 
cieľom priblížiť sa k spoločnosti bez 
ortuti a ukončiť používanie zubného 
amalgámu do roku 2025;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 259
Sven Giegold

Návrh uznesenia
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Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. zdôrazňuje, že by sa mali revidovať 
právne predpisy o materiáloch 
prichádzajúcich do styku s potravinami;

20. zdôrazňuje, že by sa mali revidovať 
právne predpisy o materiáloch 
prichádzajúcich do styku s potravinami, 
aby sa dosiahol jednotný, ochranný 
prístup k bezpečnosti materiálov a 
výrobkov, ktoré prichádzajú do styku s 
potravinami v súlade s nariadením CLP a 
nariadením REACH ; trvá najmä na 
potrebe komplexnej harmonizovanej 
regulácie všetkých materiálov 
prichádzajúcich do styku s potravinami na 
základe zásady „žiadne údaje, žiadny trh“, 
účinného presadzovania a lepších 
informácií pre spotrebiteľov1a; požaduje 
zákaz látok vzbudzujúcich veľmi veľké 
obavy v materiáloch prichádzajúcich do 
styku s potravinami;
_________________
1a Prvú časť tohto pozmeňujúceho návrhu 
navrhla Európska organizácia 
spotrebiteľov BEUC.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 260
Maria Arena, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Delara Burkhardt, Günther 
Sidl

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. zdôrazňuje, že by sa mali revidovať 
právne predpisy o materiáloch 
prichádzajúcich do styku s potravinami;

20. zdôrazňuje, že by sa mali revidovať 
právne predpisy o materiáloch 
prichádzajúcich do styku s potravinami, a 
vyzýva Komisiu, aby predložila 
harmonizované pravidlá EÚ s cieľom 
minimalizovať prítomnosť škodlivých 
chemických látok vo všetkých typoch 
materiálov prichádzajúcich do styku s 
potravinami (ako sú papier a kartón, laky 
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a nátery, kovy a zliatiny, tlačiarenské 
farby a lepidlá), zhromaždiť primerané 
bezpečnostné údaje a zaručiť komplexné 
posúdenia bezpečnosti týkajúce sa 
všetkých relevantných bezpečnostných a 
zdravotných parametrov a na základe 
najnovších vedeckých údajov o všetkých 
chemických látkach používaných v 
materiáloch prichádzajúcich do styku s 
potravinami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 261
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. zdôrazňuje, že by sa mali revidovať 
právne predpisy o materiáloch 
prichádzajúcich do styku s potravinami;

20. zdôrazňuje, že by sa mali revidovať 
právne predpisy o materiáloch 
prichádzajúcich do styku s potravinami, 
aby sa dosiahol koherentný, ochranný 
prístup k bezpečnosti materiálov a 
výrobkov, ktoré prichádzajú do styku s 
potravinami; trvá najmä na potrebe 
komplexnej harmonizovanej regulácie 
všetkých materiálov prichádzajúcich do 
styku s potravinami na základe zásady 
„žiadne údaje, žiadny trh“, účinného 
presadzovania a lepších informácií pre 
spotrebiteľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 262
Anja Hazekamp

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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20. zdôrazňuje, že by sa mali revidovať 
právne predpisy o materiáloch 
prichádzajúcich do styku s potravinami;

20. zdôrazňuje, že by sa mali revidovať 
právne predpisy o materiáloch 
prichádzajúcich do styku s potravinami a 
že všetky materiály prichádzajúce do styku 
s potravinami a známe a vznikajúce riziká 
v nich by sa mali regulovať na úrovni 
EÚ; navrhuje rýchly zoznam najlepších 
postupov v oblasti regulácie materiálov 
prichádzajúcich do styku s potravinami na 
úrovni členských štátov vrátane 
vnútroštátnych opatrení na boj proti 
vystaveniu endokrinným disruptorom a 
fluorovaným uhľovodíkom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 263
Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. zdôrazňuje, že by sa mali revidovať 
právne predpisy o materiáloch 
prichádzajúcich do styku s potravinami;

20. zdôrazňuje, že by sa mali revidovať 
právne predpisy o materiáloch 
prichádzajúcich do styku s potravinami a 
prispôsobiť novým generáciám obalov 
uvedeným na trh po zákaze plastov;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 264
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. zdôrazňuje, že by sa mali revidovať 
právne predpisy o materiáloch 
prichádzajúcich do styku s potravinami;

20. zdôrazňuje, že by sa mali revidovať 
právne predpisy o materiáloch 
prichádzajúcich do styku s potravinami, 
aby sa ešte viac znížilo riziko uvoľňovania 
potenciálne škodlivých zložiek do 
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potravín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 265
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Irena Joveva, Véronique Trillet-Lenoir, Pascal Canfin, 
Nicolae Ştefănuță, Michal Wiezik

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. zdôrazňuje, že by sa mali revidovať 
právne predpisy o materiáloch 
prichádzajúcich do styku s potravinami;

20. zdôrazňuje, že by sa mali revidovať 
právne predpisy o materiáloch 
prichádzajúcich do styku s potravinami a 
lepšie zosúladiť s nariadením CLP a 
nariadením REACH;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 266
Maria Spyraki

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. zdôrazňuje, že by sa mali revidovať 
právne predpisy o materiáloch 
prichádzajúcich do styku s potravinami;

20. zdôrazňuje, že by sa mali revidovať 
právne predpisy o materiáloch 
prichádzajúcich do styku s potravinami a 
lepšie zosúladiť s nariadením CLP a 
nariadením REACH;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 267
Maria Arena, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Delara Burkhardt, Günther 
Sidl

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
náležité prepojenie medzi revíziou 
nariadenia o materiáloch prichádzajúcich 
do styku s potravinami a nadchádzajúcou 
stratégiou z farmy na stôl a plánom boja 
proti rakovine;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 268
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Ulrike Müller, Susana Solís Pérez, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Martin Hojsík, Pascal Canfin

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. je znepokojený množstvom 
nezrovnalostí v právnych predpisoch Únie 
týkajúcich sa PBT/vPvB uvedených v 
kontrole vhodnosti; vyzýva Komisiu, aby 
predložila jasný akčný plán a návrhy 
právnych predpisov na riešenie všetkých 
perzistentných, bioakumulatívnych a 
toxických, ako aj vysoko perzistentných a 
vysoko bioakumulatívnych látok a 
perzistentných a mobilných chemických 
látok vo všetkých príslušných právnych 
predpisoch a environmentálnych médiách 
vrátane akčného plánu na postupné 
ukončenie menej významných spôsobov 
používania perfluóralkylovaných látok 
(PFAS) ako súčasti stratégie 
udržateľnosti v oblasti chemických látok;

21. je znepokojený množstvom 
nezrovnalostí v právnych predpisoch Únie 
týkajúcich sa PBT/vPvB uvedených v 
kontrole vhodnosti; vyzýva Komisiu, aby 
predložila jasný akčný plán a návrhy 
právnych predpisov na riešenie všetkých 
perzistentných, bioakumulatívnych a 
toxických, ako aj vysoko perzistentných a 
vysoko bioakumulatívnych látok a 
perzistentných a mobilných chemických 
látok vo všetkých príslušných právnych 
predpisoch a environmentálnych médiách

Or. en

Pozmeňujúci návrh 269
Maria Spyraki

Návrh uznesenia
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Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. je znepokojený množstvom 
nezrovnalostí v právnych predpisoch Únie 
týkajúcich sa PBT/vPvB uvedených v 
kontrole vhodnosti; vyzýva Komisiu, aby 
predložila jasný akčný plán a návrhy 
právnych predpisov na riešenie všetkých 
perzistentných, bioakumulatívnych a 
toxických, ako aj vysoko perzistentných a 
vysoko bioakumulatívnych látok a 
perzistentných a mobilných chemických 
látok vo všetkých príslušných právnych 
predpisoch a environmentálnych médiách 
vrátane akčného plánu na postupné 
ukončenie menej významných spôsobov 
používania perfluóralkylovaných látok 
(PFAS) ako súčasti stratégie udržateľnosti 
v oblasti chemických látok;

21. je znepokojený množstvom 
nezrovnalostí v právnych predpisoch Únie 
týkajúcich sa PBT/vPvB uvedených v 
kontrole vhodnosti; vyzýva Komisiu, aby 
predložila jasný akčný plán a v prípade 
potreby návrhy právnych predpisov na 
riešenie všetkých perzistentných, 
bioakumulatívnych a toxických, ako aj 
vysoko perzistentných a vysoko 
bioakumulatívnych látok a perzistentných a 
mobilných látok na základe vedeckých 
poznatkov a v stanovených rámcoch pri 
zohľadnení všetkých príslušných právnych 
predpisov a environmentálnych médií 
vrátane akčného plánu na postupné 
ukončenie menej významných spôsobov 
používania perfluóralkylovaných látok 
(PFAS) ako súčasti stratégie udržateľnosti 
v oblasti chemických látok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 270
Ondřej Knotek, Ulrike Müller, Andreas Glück

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. je znepokojený množstvom 
nezrovnalostí v právnych predpisoch Únie 
týkajúcich sa PBT/vPvB uvedených v 
kontrole vhodnosti; vyzýva Komisiu, aby 
predložila jasný akčný plán a návrhy 
právnych predpisov na riešenie všetkých 
perzistentných, bioakumulatívnych a 
toxických, ako aj vysoko perzistentných a 
vysoko bioakumulatívnych látok a 
perzistentných a mobilných chemických 
látok vo všetkých príslušných právnych 
predpisoch a environmentálnych médiách 
vrátane akčného plánu na postupné 

21. je znepokojený množstvom 
nezrovnalostí v právnych predpisoch Únie 
týkajúcich sa PBT/vPvB uvedených v 
kontrole vhodnosti; vyzýva Komisiu, aby 
predložila jasný akčný plán a v prípade 
potreby na základe posúdenia vplyvu a 
vedeckých poznatkov návrhy právnych 
predpisov na riešenie všetkých 
perzistentných, bioakumulatívnych a 
toxických, ako aj vysoko perzistentných a 
vysoko bioakumulatívnych látok a 
perzistentných a mobilných chemických 
látok, a to pri zohľadnení všetkých 
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ukončenie menej významných spôsobov 
používania perfluóralkylovaných látok 
(PFAS) ako súčasti stratégie udržateľnosti 
v oblasti chemických látok;

príslušných právnych predpisov a 
environmentálnych médií  vrátane akčného 
plánu na postupné ukončenie menej 
významných spôsobov používania 
perfluóralkylovaných látok (PFAS) ako 
súčasti stratégie udržateľnosti v oblasti 
chemických látok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 271
Christine Schneider, Sven Schulze, Angelika Niebler

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. je znepokojený množstvom 
nezrovnalostí v právnych predpisoch Únie 
týkajúcich sa PBT/vPvB uvedených v 
kontrole vhodnosti; vyzýva Komisiu, aby 
predložila jasný akčný plán a návrhy 
právnych predpisov na riešenie všetkých 
perzistentných, bioakumulatívnych a 
toxických, ako aj vysoko perzistentných a 
vysoko bioakumulatívnych látok a 
perzistentných a mobilných chemických 
látok vo všetkých príslušných právnych 
predpisoch a environmentálnych médiách 
vrátane akčného plánu na postupné 
ukončenie menej významných spôsobov 
používania perfluóralkylovaných látok 
(PFAS) ako súčasti stratégie udržateľnosti 
v oblasti chemických látok;

21. je znepokojený množstvom 
nezrovnalostí v právnych predpisoch Únie 
týkajúcich sa PBT/vPvB uvedených v 
kontrole vhodnosti; vyzýva Komisiu, aby 
predložila jasný akčný plán a v prípade 
potreby vedecky podložené návrhy 
právnych predpisov zakotvené v 
existujúcom regulačnom prostredí na 
riešenie všetkých perzistentných, 
bioakumulatívnych a toxických, ako aj 
vysoko perzistentných a vysoko 
bioakumulatívnych látok a perzistentných a 
mobilných chemických látok vo všetkých 
príslušných právnych predpisoch a 
environmentálnych médiách vrátane 
akčného plánu na postupné ukončenie 
menej významných spôsobov používania 
perfluóralkylovaných látok (PFAS) ako 
súčasti stratégie udržateľnosti v oblasti 
chemických látok;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 272
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nicolás González Casares, Javi 
López
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Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. je znepokojený množstvom 
nezrovnalostí v právnych predpisoch Únie 
týkajúcich sa PBT/vPvB uvedených v 
kontrole vhodnosti; vyzýva Komisiu, aby 
predložila jasný akčný plán a návrhy 
právnych predpisov na riešenie všetkých 
perzistentných, bioakumulatívnych a 
toxických, ako aj vysoko perzistentných a 
vysoko bioakumulatívnych látok a 
perzistentných a mobilných chemických 
látok vo všetkých príslušných právnych 
predpisoch a environmentálnych médiách 
vrátane akčného plánu na postupné 
ukončenie menej významných spôsobov 
používania perfluóralkylovaných látok 
(PFAS) ako súčasti stratégie udržateľnosti 
v oblasti chemických látok;

21. je znepokojený množstvom 
nezrovnalostí v právnych predpisoch Únie 
týkajúcich sa PBT/vPvB uvedených v 
kontrole vhodnosti; vyzýva Komisiu, aby 
predložila jasný akčný plán a návrhy 
právnych predpisov na riešenie všetkých 
perzistentných, bioakumulatívnych a 
toxických, ako aj vysoko perzistentných a 
vysoko bioakumulatívnych látok a 
perzistentných a mobilných látok, na 
základe vedeckých poznatkov, vo všetkých 
príslušných právnych predpisoch a 
environmentálnych médiách vrátane 
akčného plánu na postupné ukončenie 
menej významných spôsobov používania 
perfluóralkylovaných látok (PFAS) ako 
súčasti stratégie udržateľnosti v oblasti 
chemických látok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 273
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Ulrike Müller, Susana Solís Pérez, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Martin Hojsík, Pascal Canfin

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. nalieha na Komisiu, aby stanovila 
pevné lehoty v akčnom pláne pre 
perfluóralkylované látky (PFAS) s cieľom 
zabezpečiť rýchle postupné ukončenie 
všetkých nepodstatných použití PFAS, ako 
aj urýchliť vývoj bezpečných a 
nepretrvávajúcich alternatív na všetky 
použitia PFAS ako súčasti stratégie 
udržateľnosti chemických látok;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 274
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Irena Joveva, Pascal Canfin, 
Nicolae Ştefănuță, Michal Wiezik

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. vyzýva Komisiu, aby začala dialóg 
na politickej úrovni s primeraným 
vedecko-technickým príspevkom s cieľom 
vymedziť koncepciu a kritériá 
„nevyhnutného“ používania chemických 
látok“ s cieľom urýchliť postupné 
vyraďovanie látok vzbudzujúcich veľmi 
veľké obavy alebo vyvolať neschválenie 
všetkých iných ako nevyhnutných 
spôsobov používania látok vzbudzujúcich 
obavy podľa nariadenia REACH;   

Or. en

Pozmeňujúci návrh 275
Sven Giegold

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. domnieva sa, že do zoznamu látok 
vzbudzujúcich veľmi veľké obavy podľa 
nariadenia REACH by sa mali doplniť 
perzistentné, mobilné a toxické alebo 
veľmi perzistentné a veľmi mobilné látky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 276
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Irena Joveva, Pascal Canfin, 
Nicolae Ştefănuță, Michal Wiezik
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Návrh uznesenia
Odsek 21 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21b. domnieva sa, že do zoznamu látok 
vzbudzujúcich veľmi veľké obavy podľa 
nariadenia REACH by sa mali doplniť 
perzistentné, mobilné a toxické (PMT) 
alebo veľmi perzistentné a veľmi mobilné 
látky (vPvM);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 277
Sven Giegold

Návrh uznesenia
Odsek 21 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21b. ďalej sa domnieva, že látky, ktoré 
sú neurotoxické alebo imunotoxické, by 
sa podľa nariadenia REACH mali 
považovať za látky vzbudzujúce veľmi 
veľké obavy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 278
Maria Arena, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Delara Burkhardt, Günther 
Sidl

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. potvrdzuje svoje výzvy z 18. apríla 
2019 týkajúce sa komplexného rámca Únie 
pre endokrinné disruptory, najmä s cieľom 
prijať horizontálne vymedzenie na základe 
vymedzenia WHO pre podozrivé 
endokrinné disruptory, ako aj pre známe a 

22. potvrdzuje svoje výzvy z 18. apríla 
2019 týkajúce sa komplexného rámca Únie 
pre endokrinné disruptory, najmä s cieľom 
prijať horizontálne vymedzenie na základe 
vymedzenia WHO vrátane známych, 
predpokladaných a podozrivých 
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predpokladané endokrinné disruptory v 
súlade s klasifikáciou CMR v nariadení 
CLP, podľa toho zrevidovať požiadavky na 
údaje, účinne obmedziť na minimum 
celkovú expozíciu osôb a životného 
prostredia endokrinným disruptorom, 
predložiť návrhy právnych predpisov s 
doplnenými osobitnými ustanoveniami o 
endokrinných disruptoroch v právnych 
predpisoch pre hračky a kozmetické 
výrobky tak, aby endokrinné disruptory 
boli na úrovni látok karcinogénnych, 
mutagénnych alebo toxických pre 
reprodukciu, a revidovať právne predpisy 
o materiáloch prichádzajúcich do styku s 
potravinami s cieľom nahradiť endokrinné 
disruptory;

endokrinných disruptorov v súlade s 
klasifikáciou CMR v nariadení CLP; 
domnieva sa, že endokrinné disruptory sú 
triedou chemických látok, ktoré vzbudzujú 
rovnaké obavy ako látky karcinogénne, 
mutagénne alebo poškodzujúce 
reprodukciu (CMR látky), a preto by sa s 
nimi malo v právnych predpisoch Únie 
zaobchádzať rovnako; podľa toho 
zrevidovať požiadavky na údaje; účinne 
obmedziť na minimum celkovú expozíciu 
osôb a životného prostredia endokrinným 
disruptorom; predložiť návrhy právnych 
predpisov s doplnenými osobitnými 
ustanoveniami o endokrinných 
disruptoroch v právnych predpisoch pre 
hračky, kozmetické výrobky a ochranu 
pracovníkov; revidovať právne predpisy o 
materiáloch prichádzajúcich do styku s 
potravinami s cieľom eliminovať 
endokrinné disruptory a zabezpečiť, aby sa 
pri ich posudzovaní zohľadňovali účinky 
zmesí endokrinných disruptorov a 
kombinovaného vystavenia endokrinným 
disruptorom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 279
Anja Hazekamp

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. potvrdzuje svoje výzvy z 18. apríla 
2019 týkajúce sa komplexného rámca Únie 
pre endokrinné disruptory, najmä s cieľom 
prijať horizontálne vymedzenie na základe 
vymedzenia WHO pre podozrivé 
endokrinné disruptory, ako aj pre známe a 
predpokladané endokrinné disruptory v 
súlade s klasifikáciou CMR v nariadení 
CLP, podľa toho zrevidovať požiadavky na 
údaje, účinne obmedziť na minimum 
celkovú expozíciu osôb a životného 

22. potvrdzuje svoje výzvy z 18. apríla 
2019 týkajúce sa komplexného rámca Únie 
pre endokrinné disruptory, najmä s cieľom 
prijať horizontálne vymedzenie na základe 
vymedzenia WHO pre podozrivé 
endokrinné disruptory, ako aj pre známe a 
predpokladané endokrinné disruptory v 
súlade s klasifikáciou CMR v nariadení 
CLP, podľa toho zrevidovať požiadavky na 
údaje, účinne obmedziť na minimum 
celkovú expozíciu osôb a životného 
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prostredia endokrinným disruptorom, 
predložiť návrhy právnych predpisov s 
doplnenými osobitnými ustanoveniami o 
endokrinných disruptoroch v právnych 
predpisoch pre hračky a kozmetické 
výrobky tak, aby endokrinné disruptory 
boli na úrovni látok karcinogénnych, 
mutagénnych alebo toxických pre 
reprodukciu, a revidovať právne predpisy o 
materiáloch prichádzajúcich do styku s 
potravinami s cieľom nahradiť endokrinné 
disruptory;

prostredia endokrinným disruptorom 
prostredníctvom vykonávania 
regulačných stratégií založených na 
skutočnom vystavení, predložiť návrhy 
právnych predpisov s doplnenými 
osobitnými ustanoveniami o endokrinných 
disruptoroch v právnych predpisoch pre 
hračky a kozmetické výrobky tak, aby 
endokrinné disruptory boli na úrovni látok 
karcinogénnych, mutagénnych alebo 
toxických pre reprodukciu, a revidovať 
právne predpisy o materiáloch 
prichádzajúcich do styku s potravinami s 
cieľom nahradiť endokrinné disruptory;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 280
Martin Hojsík, Irena Joveva, Véronique Trillet-Lenoir, Pascal Canfin, Nicolae 
Ştefănuță, Michal Wiezik

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. potvrdzuje svoje výzvy z 18. apríla 
2019 týkajúce sa komplexného rámca Únie 
pre endokrinné disruptory, najmä s cieľom 
prijať horizontálne vymedzenie na základe 
vymedzenia WHO pre podozrivé 
endokrinné disruptory, ako aj pre známe a 
predpokladané endokrinné disruptory v 
súlade s klasifikáciou CMR v nariadení 
CLP, podľa toho zrevidovať požiadavky na 
údaje, účinne obmedziť na minimum 
celkovú expozíciu osôb a životného 
prostredia endokrinným disruptorom, 
predložiť návrhy právnych predpisov s 
doplnenými osobitnými ustanoveniami o 
endokrinných disruptoroch v právnych 
predpisoch pre hračky a kozmetické 
výrobky tak, aby endokrinné disruptory 
boli na úrovni látok karcinogénnych, 
mutagénnych alebo toxických pre 
reprodukciu, a revidovať právne predpisy o 
materiáloch prichádzajúcich do styku s 

22. potvrdzuje svoje výzvy z 18. apríla 
2019 týkajúce sa komplexného rámca Únie 
pre endokrinné disruptory, najmä s cieľom 
prijať horizontálne vymedzenie na základe 
vymedzenia WHO pre podozrivé 
endokrinné disruptory, ako aj pre známe a 
predpokladané endokrinné disruptory v 
súlade s klasifikáciou CMR v nariadení 
CLP, podľa toho zrevidovať požiadavky na 
údaje, účinne obmedziť na minimum 
celkovú expozíciu osôb a životného 
prostredia endokrinným disruptorom, 
predložiť návrhy právnych predpisov s 
doplnenými osobitnými ustanoveniami o 
endokrinných disruptoroch v právnych 
predpisoch pre hračky, materiály 
prichádzajúce do styku s potravinami a 
kozmetické výrobky tak, aby endokrinné 
disruptory boli na úrovni látok 
karcinogénnych, mutagénnych alebo 
toxických pre reprodukciu, a revidovať 
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potravinami s cieľom nahradiť endokrinné 
disruptory;

všetky príslušné právne predpisy vrátane 
právnych predpisov o materiáloch 
prichádzajúcich do styku s potravinami s 
cieľom nahradiť endokrinné disruptory;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 281
Ulrike Müller, Jan Huitema

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. potvrdzuje svoje výzvy z 18. apríla 
2019 týkajúce sa komplexného rámca Únie 
pre endokrinné disruptory, najmä s cieľom 
prijať horizontálne vymedzenie na základe 
vymedzenia WHO pre podozrivé 
endokrinné disruptory, ako aj pre známe a 
predpokladané endokrinné disruptory v 
súlade s klasifikáciou CMR v nariadení 
CLP, podľa toho zrevidovať požiadavky na 
údaje, účinne obmedziť na minimum 
celkovú expozíciu osôb a životného 
prostredia endokrinným disruptorom, 
predložiť návrhy právnych predpisov s 
doplnenými osobitnými ustanoveniami o 
endokrinných disruptoroch v právnych 
predpisoch pre hračky a kozmetické 
výrobky tak, aby endokrinné disruptory 
boli na úrovni látok karcinogénnych, 
mutagénnych alebo toxických pre 
reprodukciu, a revidovať právne predpisy o 
materiáloch prichádzajúcich do styku s 
potravinami s cieľom nahradiť endokrinné 
disruptory;

22. potvrdzuje svoje výzvy z 18. apríla 
2019 týkajúce sa komplexného rámca Únie 
pre endokrinné disruptory, najmä s cieľom 
prijať horizontálne vymedzenie na základe 
vymedzenia WHO pre  endokrinné 
disruptory v súlade s klasifikáciou CMR v 
nariadení CLP, podľa toho zrevidovať 
požiadavky na údaje, účinne obmedziť na 
minimum celkovú expozíciu osôb a 
životného prostredia endokrinným 
disruptorom, predložiť návrhy právnych 
predpisov s doplnenými osobitnými 
ustanoveniami o používaní endokrinných 
disruptorov v právnych predpisoch pre 
hračky a kozmetické výrobky tak, aby 
endokrinné disruptory boli na úrovni látok 
karcinogénnych, mutagénnych alebo 
toxických pre reprodukciu, a revidovať 
právne predpisy o materiáloch 
prichádzajúcich do styku s potravinami s 
cieľom nahradiť endokrinné disruptory;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 282
Ondřej Knotek, Andreas Glück

Návrh uznesenia
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Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. potvrdzuje svoje výzvy z 18. apríla 
2019 týkajúce sa komplexného rámca Únie 
pre endokrinné disruptory, najmä s cieľom 
prijať horizontálne vymedzenie na základe 
vymedzenia WHO pre podozrivé 
endokrinné disruptory, ako aj pre známe a 
predpokladané endokrinné disruptory v 
súlade s klasifikáciou CMR v nariadení 
CLP, podľa toho zrevidovať požiadavky na 
údaje, účinne obmedziť na minimum 
celkovú expozíciu osôb a životného 
prostredia endokrinným disruptorom, 
predložiť návrhy právnych predpisov s 
doplnenými osobitnými ustanoveniami o 
endokrinných disruptoroch v právnych 
predpisoch pre hračky a kozmetické 
výrobky tak, aby endokrinné disruptory 
boli na úrovni látok karcinogénnych, 
mutagénnych alebo toxických pre 
reprodukciu, a revidovať právne predpisy o 
materiáloch prichádzajúcich do styku s 
potravinami s cieľom nahradiť endokrinné 
disruptory;

22. potvrdzuje svoje výzvy z 18. apríla 
2019 týkajúce sa komplexného rámca Únie 
pre endokrinné disruptory, najmä s cieľom 
prijať horizontálne vymedzenie na základe 
vymedzenia WHO pre  známe a 
predpokladané endokrinné disruptory v 
súlade s klasifikáciou CMR v nariadení 
CLP, podľa toho zrevidovať požiadavky na 
údaje, účinne obmedziť na minimum 
celkovú expozíciu osôb a životného 
prostredia endokrinným disruptorom, 
predložiť návrhy právnych predpisov s 
doplnenými osobitnými ustanoveniami o 
endokrinných disruptoroch v právnych 
predpisoch pre hračky a kozmetické 
výrobky tak, aby endokrinné disruptory 
boli na úrovni látok karcinogénnych, 
mutagénnych alebo toxických pre 
reprodukciu, a revidovať právne predpisy o 
materiáloch prichádzajúcich do styku s 
potravinami s cieľom nahradiť endokrinné 
disruptory;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 283
Sven Giegold

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. vyzýva Komisiu, aby predložila 
legislatívny návrh na zahrnutie látok, 
ktoré sú toxické pre reprodukciu, do 
rozsahu pôsobnosti smernice 2004/37/ES 
o karcinogénoch a mutagénoch pri práci, 
s cieľom zosúladiť ju so spôsobom, akým 
sa zaobchádza s CMR v ďalších právnych 
predpisoch EÚ o chemických látkach, s 
cieľom lepšie chrániť pracovníkov pred 



PE647.043v01-00 142/183 AM\1198278SK.docx

SK

chorobami súvisiacimi s prácou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 284
Christine Schneider, Sven Schulze, Angelika Niebler

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. potvrdzuje svoju výzvu zo 14. 
marca 2013, aby sa endokrinné disruptory 
považovali za tzv. bezprahové látky;

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 285
Ulrike Müller, Jan Huitema

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. potvrdzuje svoju výzvu zo 14. 
marca 2013, aby sa endokrinné disruptory 
považovali za tzv. bezprahové látky;

23. potvrdzuje svoju výzvu zo 14. 
marca 2013, aby sa vyvinuli také metódy 
testovania a usmernenia, ktorými by sa 
lepšie zohľadnili endokrinné disruptory, 
možné účinky malých dávok, 
kombinované účinky a nejednotvárny 
vzťah medzi dávkou a reakciou, najmä 
pokiaľ ide o kritické obdobia vývoja 
z hľadiska pôsobenia týchto látok; 
zdôrazňuje , že endokrinné disruptory by 
sa mali považovať za bezprahové látky , 
pokiaľ žiadateľ nedokáže vedecky 
preukázať bezpečnú prahovú hodnotu na 
určité použitia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 286
Anja Hazekamp
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Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. potvrdzuje svoju výzvu zo 14. 
marca 2013, aby sa endokrinné disruptory 
považovali za tzv. bezprahové látky;

23. potvrdzuje svoju výzvu zo 14. 
marca 2013, aby sa endokrinné disruptory 
považovali za tzv. bezprahové látky; 
zdôrazňuje, že bezprahová látka vytvára 
potenciálne riziko na každej úrovni 
vystavenia, a preto poukazuje na to, že 
neexistuje žiadna „zanedbateľná úroveň 
vystavenia“ týmto látkam, a vyzýva 
Komisiu, aby zodpovedajúcim spôsobom 
zmenila všetky právne predpisy EÚ 
týkajúce sa chemických látok s cieľom 
účinne zastaviť vystavenie ľudí týmto 
nebezpečným látkam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 287
Maria Spyraki

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. potvrdzuje svoju výzvu zo 14. 
marca 2013, aby sa endokrinné disruptory 
považovali za tzv. bezprahové látky;

23. potvrdzuje svoju výzvu zo 14. 
marca 2013, aby sa endokrinné disruptory 
považovali za tzv. bezprahové látky, 
pokiaľ sa prahová hodnota nedá vedecky 
stanoviť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 288
Ondřej Knotek, Andreas Glück

Návrh uznesenia
Odsek 23



PE647.043v01-00 144/183 AM\1198278SK.docx

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. potvrdzuje svoju výzvu zo 14. 
marca 2013, aby sa endokrinné disruptory 
považovali za tzv. bezprahové látky;

23. potvrdzuje svoju výzvu zo 14. 
marca 2013, aby sa endokrinné disruptory 
považovali za tzv. bezprahové látky, 
pokiaľ sa prahová hodnota nedá vedecky 
stanoviť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 289
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 23 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. žiada, aby stratégia zahŕňala 
opatrenia na zníženie nerealisticky 
vysokej úrovne dôkazov, ktoré sú potrebné 
na klasifikáciu látky ako endokrinný 
disruptor, ako sa uvádza v usmernení na 
identifikáciu endokrinných disruptorov v 
kontexte nariadenia (EÚ) č. 528/2012 a 
nariadenia (ES) č. 1107/2009;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 290
Maria Arena, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Delara Burkhardt, Günther 
Sidl

Návrh uznesenia
Odsek 23 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a.  vyzýva Komisiu, aby urýchlene 
ukončila používanie endokrinných 
disruptorov vo všetkých spotrebiteľských 
výrobkoch, potravinách a materiáloch 
prichádzajúcich do styku s potravinami;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 291
Maria Arena, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Delara Burkhardt, Günther 
Sidl

Návrh uznesenia
Odsek 23 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23b. vyzýva Komisiu, aby zahrnula 
látky, ktoré sú toxické pre reprodukciu v 
rozsahu pôsobnosti smernice o 
karcinogénoch a mutagénoch (smernica 
2004/37/ES), s cieľom lepšie chrániť 
pracovníkov pred poruchami reprodukcie 
pri práci, zosúladiť spôsob, akým sa s 
látkami karcinogénnymi, mutagénnymi 
alebo reprodukčne toxickými zaobchádza 
v právnych predpisoch o ochrane 
pracovníkov, so spôsobom, akým sa s 
touto skupinou látok zaobchádza vo 
všetkých ďalších právnych predpisoch EÚ 
o chemických látkach (napr. REACH, 
biocídy, pesticídy, kozmetika atď.), a 
zabezpečiť, aby sa prísnejšie ustanovenia 
smernice o karcinogénoch a mutagénoch 
uplatňovali na mnohé endokrinné 
disruptory, ktoré sú identifikované ako 
látky poškodzujúce reprodukciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 292
Sven Giegold

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. vyzýva Komisiu, aby do 
nariadenia CLP zaradila nové triedy 
nebezpečnosti (napr. pre endokrinné 
disruptory);

24. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
zaradenie nových tried nebezpečnosti 
(napr. pre endokrinné disruptory) do 
nariadenia CLP a aby podporila 
harmonizáciu kritérií na klasifikáciu a 
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označovanie perzistentných, 
bioakumulatívnych a toxických (PBT) 
alebo veľmi perzistentných a veľmi 
bioakumulatívnych (vPvB) látok na 
úrovni OSN;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 293
Cindy Franssen, Michal Wiezik

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. vyzýva Komisiu, aby do nariadenia 
CLP zaradila nové triedy nebezpečnosti 
(napr. pre endokrinné disruptory);

24. vyzýva Komisiu, aby do nariadenia 
CLP zaradila nové triedy nebezpečnosti; 
požaduje, aby endokrinné disruptory boli 
do nariadenia CLP priamo začlenené ako 
samostatná klasifikácia, a to v súlade s 
klasifikáciou látok CMR a na základe 
horizontálneho vymedzenia endokrinných 
disruptorov ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 294
Maria Spyraki, Nikos Androulakis

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. vyzýva Komisiu, aby do nariadenia 
CLP zaradila nové triedy nebezpečnosti 
(napr. pre endokrinné disruptory);

24. vyzýva Komisiu, aby pokračovala 
vo vykonávaní odporúčaní kontroly 
vhodnosti týkajúcich sa endokrinných 
disruptorov; Komisia by predovšetkým 
mala zvážiť zaradenie kritérií podľa 
nariadenia REACH v spojení s novými 
triedami nebezpečnosti do nariadenia 
CLP (napr. pre endokrinné disruptory);

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 295
Anja Hazekamp

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. vyzýva Komisiu, aby do nariadenia 
CLP zaradila nové triedy nebezpečnosti 
(napr. pre endokrinné disruptory);

24. vyzýva Komisiu, aby do nariadenia 
CLP zaradila nové triedy nebezpečnosti 
(napr. pre endokrinné disruptory, 
suchozemskú toxicitu, neurotoxicitu, 
imunotoxicitu, perzistentné 
bioakumulatívne a toxické látky a veľmi 
perzistentné veľmi bioakumulatívne 
látky);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 296
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nicolás González Casares, Javi 
López

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. vyzýva Komisiu, aby do nariadenia 
CLP zaradila nové triedy nebezpečnosti 
(napr. pre endokrinné disruptory);

24. vyzýva Komisiu, aby urýchlene 
vykonala odporúčania kontroly vhodnosti 
endokrinných disruptorov a aby do 
nariadenia CLP zaradila kritériá podľa 
nariadenia REACH a nové triedy 
nebezpečnosti (napr. v prípade 
endokrinných disruptorov);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 297
Maria Arena, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Delara Burkhardt, Günther 
Sidl

Návrh uznesenia
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Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. vyzýva Komisiu, aby do nariadenia 
CLP zaradila nové triedy nebezpečnosti 
(napr. pre endokrinné disruptory);

24. vyzýva Komisiu, aby do nariadenia 
CLP zaradila nové triedy nebezpečnosti 
(napr. pre endokrinné disruptory, PBT a 
vPvB látky, perzistentné, mobilné a 
toxické látky a veľmi perzistentné a veľmi 
mobilné látky);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 298
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. vyzýva Komisiu, aby do 
nariadenia CLP zaradila nové triedy 
nebezpečnosti (napr. pre endokrinné 
disruptory);

24. vyzýva Komisiu, aby vyvinula 
úsilie na globálnej úrovni s cieľom 
zaradiť nové triedy nebezpečnosti do 
globálneho harmonizovaného systému a 
následne do nariadenia CLP ( napr. v 
prípade endokrinných disruptorov);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 299
Ulrike Müller, Andreas Glück

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. vyzýva Komisiu, aby do 
nariadenia CLP zaradila nové triedy 
nebezpečnosti (napr. pre endokrinné 
disruptory);

24. vyzýva Komisiu, aby sa usilovala o 
prístup k prispôsobeniu globálneho 
harmonizovaného systému OSN (GHS) 
dohodnutý viacerými stranami, pokiaľ ide 
o triedy nebezpečnosti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 300
Maria Spyraki, Nikos Androulakis

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. vyzýva Komisiu, aby sa prioritne 
zaoberala identifikáciou a reguláciou 
chemických látok vzbudzujúcich obavy, 
ako sú napríklad CMR a endokrinné 
disruptory, a to aj v európskom pláne boja 
proti rakovine, najmä pokiaľ ide o 
ochranu pracovníkov, keďže podľa 
agentúry EU-OSHA rakovina spôsobuje 
52 % všetkých úmrtí súvisiacich s prácou 
v EÚ1a;
_________________
1a 
https://visualisation.osha.europa.eu/osh-
costs#!/

Or. en

Pozmeňujúci návrh 301
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Irena Joveva, Cindy 
Franssen, Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță, Michal Wiezik

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. vyzýva Komisiu, aby sa prioritne 
zaoberala identifikáciou a reguláciou 
chemických látok vzbudzujúcich obavy, 
ako sú napríklad CMR a endokrinné 
disruptory, a to aj v európskom pláne boja 
proti rakovine, najmä pokiaľ ide o 
ochranu pracovníkov, keďže podľa 
agentúry EU-OSHA rakovina spôsobuje 
52 % všetkých úmrtí súvisiacich s prácou 
v EÚ24a;
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_________________
24a 
https://visualisation.osha.europa.eu/osh-
costs#!/

Or. en

Pozmeňujúci návrh 302
Sven Giegold

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. pripomína záväzok Únie 
zabezpečiť bezpečnosť vyrábaných 
nanomateriálov a materiálov s podobnými 
vlastnosťami podľa 7. 
environmentálneho akčného programu a 
opätovne pripomína svoje výzvy z 24. 
apríla 2009 na revíziu všetkých 
príslušných právnych predpisov s cieľom 
zaistiť bezpečnosť všetkých spôsobov 
použitia nanomateriálov vo výrobkoch s 
potenciálnym vplyvom na zdravie, životné 
prostredie alebo bezpečnosť počas ich 
životného cyklu a vypracovať primerané 
testy na posúdenie nebezpečenstiev a 
vystavenia nanomateriálom počas celého 
ich životného cyklu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 303
Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila vysokú úroveň ochrany 
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verejného zdravia a životného prostredia 
tým, že obmedzí vystavenie endokrinným 
disruptorom na minimum a podporí 
používanie bezpečnejších chemických 
náhrad, a aby na tento účel vypracovala 
jasný a konkrétny akčný plán;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 304
Cindy Franssen, Michal Wiezik

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. vyzýva Komisiu, aby 
zodpovedajúcim spôsobom zrevidovala 
nariadenie o environmentálnej značke EÚ 
s cieľom zabezpečiť súdržnosť politík, 
aby sa environmentálna značka EÚ 
nemohla udeliť na tovar obsahujúci látky 
alebo zmesi, ktoré spĺňajú nové kritériá 
endokrinných disruptorov podľa 
nariadenia CLP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 305
Maria Arena, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Delara Burkhardt, Günther 
Sidl

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. zdôrazňuje, že stratégiou 
udržateľnosti pre chemické látky by malo 
zlepšiť posudzovanie komplexných látok 
(napr. látky neznámeho alebo variabilného 
zloženia UVCB) a registrácia polymérov, 
najmä podporou pre agentúru ECHA s 
cieľom ďalej rozpracovať už zavedené 

25. zdôrazňuje, že stratégiou 
udržateľnosti pre chemické látky by sa 
malo zlepšiť posudzovanie komplexných 
látok (napr. látky neznámeho alebo 
variabilného zloženia UVCB) a vyžadovať 
registrácia všetkých polymérov, ako aj 
všetkých chemických látok v malom 
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riešenia (napr. profil totožnosti látky); 
vyzýva na vypracovanie osobitných metód 
na posudzovanie tohto typu látok, ktoré 
umožňujú prístup spočívajúci na pevnom 
vedeckom základe a sú prakticky 
uplatniteľné;

množstve vrátane nanomateriálov, najmä 
podporou pre agentúru ECHA s cieľom 
ďalej rozpracovať už zavedené riešenia 
(napr. profil totožnosti látky); vyzýva na 
vypracovanie osobitných metód na 
posudzovanie tohto typu látok, ktoré 
umožňujú prístup spočívajúci na pevnom 
vedeckom základe a sú prakticky 
uplatniteľné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 306
Sven Giegold

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. zdôrazňuje, že stratégiou 
udržateľnosti pre chemické látky by malo 
zlepšiť posudzovanie komplexných látok 
(napr. látky neznámeho alebo variabilného 
zloženia UVCB) a registrácia polymérov, 
najmä podporou pre agentúru ECHA s 
cieľom ďalej rozpracovať už zavedené 
riešenia (napr. profil totožnosti látky); 
vyzýva na vypracovanie osobitných metód 
na posudzovanie tohto typu látok, ktoré 
umožňujú prístup spočívajúci na pevnom 
vedeckom základe a sú prakticky 
uplatniteľné;

25. zdôrazňuje, že stratégiou 
udržateľnosti pre chemické látky by sa 
mala zaviesť registrácia polymérov, 
rozšíriť požiadavka registrácie na všetky 
chemické látky v malom množstve a 
zlepšiť posudzovanie komplexných látok 
(napr. látky neznámeho alebo variabilného 
zloženia UVCB) a registrácia polymérov, 
najmä podporou pre agentúru ECHA s 
cieľom ďalej rozpracovať už zavedené 
riešenia (napr. profil totožnosti látky); 
vyzýva na vypracovanie osobitných metód 
na posudzovanie tohto typu látok, ktoré 
umožňujú prístup spočívajúci na pevnom 
vedeckom základe a sú prakticky 
uplatniteľné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 307
Danilo Oscar Lancini

Návrh uznesenia
Odsek 25
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. zdôrazňuje, že stratégiou 
udržateľnosti pre chemické látky by malo 
zlepšiť posudzovanie komplexných látok 
(napr. látky neznámeho alebo variabilného 
zloženia UVCB) a registrácia polymérov, 
najmä podporou pre agentúru ECHA s 
cieľom ďalej rozpracovať už zavedené 
riešenia (napr. profil totožnosti látky); 
vyzýva na vypracovanie osobitných metód 
na posudzovanie tohto typu látok, ktoré 
umožňujú prístup spočívajúci na pevnom 
vedeckom základe a sú prakticky 
uplatniteľné;

25. zdôrazňuje, že stratégiou 
udržateľnosti pre chemické látky by sa 
malo zlepšiť posudzovanie komplexných 
látok (napr. látky neznámeho alebo 
variabilného zloženia UVCB); vyzýva na 
vypracovanie osobitných metód na 
posudzovanie tohto typu látok, ktoré 
umožňujú prístup spočívajúci na pevnom 
vedeckom základe a sú prakticky 
uplatniteľné; zdôrazňuje, že registrácia 
UVCB by sa mala vykonávať oddelene od 
registrácie polymérov podporou agentúry 
ECHA s cieľom ďalej rozpracovať už 
zavedené riešenia (napr. profil totožnosti 
látky);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 308
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. zdôrazňuje, že stratégiou 
udržateľnosti pre chemické látky by malo 
zlepšiť posudzovanie komplexných látok 
(napr. látky neznámeho alebo variabilného 
zloženia UVCB) a registrácia polymérov, 
najmä podporou pre agentúru ECHA s 
cieľom ďalej rozpracovať už zavedené 
riešenia (napr. profil totožnosti látky); 
vyzýva na vypracovanie osobitných metód 
na posudzovanie tohto typu látok, ktoré 
umožňujú prístup spočívajúci na pevnom 
vedeckom základe a sú prakticky 
uplatniteľné;

25. zdôrazňuje, že stratégiou 
udržateľnosti pre chemické látky by sa 
malo zlepšiť posudzovanie komplexných 
látok (napr. látky neznámeho alebo 
variabilného zloženia UVCB) a registrácia 
polymérov, najmä podporou pre agentúru 
ECHA s cieľom ďalej rozpracovať už 
zavedené riešenia (napr. profil totožnosti 
látky); vyzýva na vypracovanie osobitných 
metód na posudzovanie tohto typu látok s 
dôrazným zameraním na humánne 
testovacie metódy bez využívania zvierat, 
ktoré umožňujú prístup spočívajúci na 
pevnom vedeckom základe a sú prakticky 
uplatniteľné;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 309
Ulrike Müller

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. zdôrazňuje, že stratégiou 
udržateľnosti pre chemické látky by sa 
malo zlepšiť posudzovanie komplexných 
látok (napr. látky neznámeho alebo 
variabilného zloženia UVCB) a registrácia 
polymérov, najmä podporou pre agentúru 
ECHA s cieľom ďalej rozpracovať už 
zavedené riešenia (napr. profil totožnosti 
látky); vyzýva na vypracovanie osobitných 
metód na posudzovanie tohto typu látok, 
ktoré umožňujú prístup spočívajúci na 
pevnom vedeckom základe a sú prakticky 
uplatniteľné;

25. zdôrazňuje, že stratégiou 
udržateľnosti pre chemické látky by sa 
malo zlepšiť posudzovanie komplexných 
látok (napr. látky neznámeho alebo 
variabilného zloženia UVCB) a ak sa to 
považuje za uskutočniteľné a primerané, 
registrácia polymérov, najmä podporou pre 
agentúru ECHA s cieľom ďalej 
rozpracovať už zavedené riešenia (napr. 
profil totožnosti látky); vyzýva na 
vypracovanie osobitných metód na 
posudzovanie tohto typu látok, ktoré 
umožňujú prístup spočívajúci na pevnom 
vedeckom základe a sú prakticky 
uplatniteľné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 310
Maria Spyraki

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. zdôrazňuje, že stratégiou 
udržateľnosti pre chemické látky by sa 
malo zlepšiť posudzovanie komplexných 
látok (napr. látky neznámeho alebo 
variabilného zloženia UVCB) a registrácia 
polymérov, najmä podporou pre agentúru 
ECHA s cieľom ďalej rozpracovať už 
zavedené riešenia (napr. profil totožnosti 
látky); vyzýva na vypracovanie osobitných 
metód na posudzovanie tohto typu látok, 
ktoré umožňujú prístup spočívajúci na 
pevnom vedeckom základe a sú prakticky 

25. zdôrazňuje, že stratégiou 
udržateľnosti pre chemické látky by sa 
mala zaviesť registrácia polymérov a malo 
zlepšiť posudzovanie komplexných látok 
(napr. látky neznámeho alebo variabilného 
zloženia UVCB) a registrácia polymérov, 
najmä podporou pre agentúru ECHA s 
cieľom ďalej rozpracovať už zavedené 
riešenia (napr. profil totožnosti látky); 
vyzýva na vypracovanie osobitných metód 
na posudzovanie tohto typu látok, ktoré 
umožňujú prístup spočívajúci na pevnom 
vedeckom základe a sú prakticky 
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uplatniteľné; uplatniteľné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 311
Martin Hojsík, Irena Joveva, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Michal 
Wiezik

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. zdôrazňuje, že stratégiou 
udržateľnosti pre chemické látky by malo 
zlepšiť posudzovanie komplexných látok 
(napr. látky neznámeho alebo variabilného 
zloženia UVCB) a registrácia polymérov, 
najmä podporou pre agentúru ECHA s 
cieľom ďalej rozpracovať už zavedené 
riešenia (napr. profil totožnosti látky); 
vyzýva na vypracovanie osobitných metód 
na posudzovanie tohto typu látok, ktoré 
umožňujú prístup spočívajúci na pevnom 
vedeckom základe a sú prakticky 
uplatniteľné;

25. zdôrazňuje, že stratégiou 
udržateľnosti pre chemické látky by sa 
mala zaviesť registrácia polymérov a malo 
zlepšiť posudzovanie komplexných látok 
(napr. látky neznámeho alebo variabilného 
zloženia UVCB), najmä podporou pre 
agentúru ECHA s cieľom ďalej 
rozpracovať už zavedené riešenia (napr. 
profil totožnosti látky); vyzýva na 
vypracovanie osobitných metód na 
posudzovanie tohto typu látok, ktoré 
umožňujú prístup spočívajúci na pevnom 
vedeckom základe a sú prakticky 
uplatniteľné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 312
Alexander Bernhuber

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. zdôrazňuje, že stratégiou 
udržateľnosti pre chemické látky by sa 
malo zlepšiť posudzovanie komplexných 
látok (napr. látky neznámeho alebo 
variabilného zloženia UVCB) a registrácia 
polymérov, najmä podporou pre agentúru 
ECHA s cieľom ďalej rozpracovať už 

25. zdôrazňuje, že stratégiou 
udržateľnosti pre chemické látky by sa 
malo zlepšiť posudzovanie komplexných 
látok (napr. látky neznámeho alebo 
variabilného zloženia UVCB) a registrácia 
určitých polymérov, najmä podporou pre 
agentúru ECHA s cieľom ďalej 
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zavedené riešenia (napr. profil totožnosti 
látky); vyzýva na vypracovanie osobitných 
metód na posudzovanie tohto typu látok, 
ktoré umožňujú prístup spočívajúci na 
pevnom vedeckom základe a sú prakticky 
uplatniteľné;

rozpracovať už zavedené riešenia (napr. 
profil totožnosti látky); vyzýva na 
vypracovanie osobitných metód na 
posudzovanie tohto typu látok, ktoré 
umožňujú prístup spočívajúci na pevnom 
vedeckom základe a sú prakticky 
uplatniteľné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 313
Maria Arena, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Delara Burkhardt, Günther 
Sidl

Návrh uznesenia
Odsek 25 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25a. vyzýva Komisiu, aby objasnila 
podmienky a kritériá, na základe ktorých 
používanie biologicky rozložiteľných 
alebo kompostovateľných plastov nie je 
škodlivé pre životné prostredie a ľudské 
zdravie, a to pri súčasnom zohľadnení 
všetkých zložiek životného prostredia, do 
ktorých by sa tieto plasty mohli vypúšťať, 
a uplatňovaní zásady predbežnej 
opatrnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 314
Maria Arena, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Delara Burkhardt, Günther 
Sidl

Návrh uznesenia
Odsek 25 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25b. zdôrazňuje, že je potrebné 
zhromažďovať informácie o použitiach 
a vystavení, pokiaľ ide o nanomateriály, 
a aktualizovať a zlepšiť v tejto súvislosti 
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posudzovanie rizika a validované metódy 
testovania; vyzýva Komisiu, aby dokončila 
revíziu odporúčania o vymedzení pojmu 
nanomateriály, aby ju podľa potreby 
zrevidovala a zabezpečila, aby sa 
nanomateriály dôsledne identifikovali 
a aby sa im venovali všetky právne 
predpisy prostredníctvom právne 
záväzného vymedzenia pojmu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 315
Maria Arena, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Delara Burkhardt, Günther 
Sidl

Návrh uznesenia
Odsek 25 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25c. žiada Komisiu, aby rozšírila 
mandát agentúry ECHA na 
zhromažďovanie a sprístupňovanie 
údajov z výskumu, pokiaľ ide 
o charakterizáciu nanoforiem látok, 
súvisiace riziká a prípadné vystavenie 
týmto látkam, ktoré sa doteraz 
neregistrovali podľa nariadenia REACH, 
pretože ich ročná tonáž je pod prahovou 
hodnotou 1 tony za rok, a aby od agentúry 
ECHA pravidelne vyžadovala posúdenie 
výkonnosti a vplyvu Strediska EÚ pre 
monitorovanie nanomateriálov (EUON);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 316
Maria Arena, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Delara Burkhardt, Günther 
Sidl

Návrh uznesenia
Odsek 26
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. žiada, aby sa v plnej miere 
vykonávali právne predpisy pre prípravky 
na ochranu rastlín; vyzýva Komisiu, aby čo 
najskôr zverejnila výsledky vykonávania 
programu REFIT týkajúceho sa právnych 
predpisov pre prípravky na ochranu rastlín; 
vyzýva Komisiu, aby urýchlila prechod 
Európy na nízkorizikové pesticídy a znížila 
závislosť od pesticídov s cieľom splniť 
ciele smernice o trvalo udržateľnom 
používaní pesticídov a podporiť tak 
poľnohospodárov;

26. žiada, aby sa v plnej miere 
vykonávali právne predpisy pre prípravky 
na ochranu rastlín; vyzýva Komisiu, aby čo 
najskôr zverejnila výsledky vykonávania 
programu REFIT týkajúceho sa právnych 
predpisov pre prípravky na ochranu rastlín; 
vyzýva Komisiu, aby urýchlila prechod 
Európy na nízkorizikové pesticídy a znížila 
závislosť od pesticídov s cieľom splniť 
ciele smernice o trvalo udržateľnom 
používaní pesticídov a aby preniesla ciele 
tejto smernice do súčasných a budúcich 
právnych predpisoch (napr. zelená 
dohoda, z farmy na stôl, spoločná 
poľnohospodárska politika, plán boja 
proti rakovine), zlepšila štatistiku o 
prípravkoch na ochranu rastlín, 
vypracovala lepšie ukazovatele rizika, 
znížila používanie hnojív s cieľom 
zabrániť vyčerpávaniu pôdy a podporila 
poľnohospodárov pri plnení týchto cieľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 317
Ulrike Müller, Ondřej Knotek, Jan Huitema

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. žiada, aby sa v plnej miere 
vykonávali právne predpisy pre prípravky 
na ochranu rastlín; vyzýva Komisiu, aby čo 
najskôr zverejnila výsledky vykonávania 
programu REFIT týkajúceho sa právnych 
predpisov pre prípravky na ochranu rastlín; 
vyzýva Komisiu, aby urýchlila prechod 
Európy na nízkorizikové pesticídy a znížila 
závislosť od pesticídov s cieľom splniť 
ciele smernice o trvalo udržateľnom 
používaní pesticídov a podporiť tak 
poľnohospodárov;

26. žiada, aby sa v plnej miere 
vykonávali právne predpisy pre prípravky 
na ochranu rastlín; vyzýva Komisiu, aby čo 
najskôr zverejnila výsledky vykonávania 
programu REFIT týkajúceho sa právnych 
predpisov pre prípravky na ochranu rastlín; 
vyzýva Komisiu, aby urýchlila prechod 
Európy na menej rizikové pesticídy 
vrátane nízkorizikových pesticídov, ako sú 
vymedzené v článku 47 nariadenia 
1107/2009, a znížila závislosť od 
pesticídov obhajovaním a podporovaním 
vykonávania integrovanej ochrany proti 
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škodcom s cieľom splniť ciele smernice o 
trvalo udržateľnom používaní pesticídov a 
podporiť tak poľnohospodárov; trvá na 
tom, že hoci je vhodné urýchliť vývoj a 
schvaľovanie nízkorizikových pesticídov, 
musí sa zabezpečiť, aby boli podrobované 
rovnako dôkladnému regulačnému 
posúdeniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 318
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Irena Joveva, Véronique Trillet-Lenoir, Pascal Canfin, 
Nicolae Ştefănuță, Michal Wiezik

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. žiada, aby sa v plnej miere 
vykonávali právne predpisy pre prípravky 
na ochranu rastlín; vyzýva Komisiu, aby čo 
najskôr zverejnila výsledky vykonávania 
programu REFIT týkajúceho sa právnych 
predpisov pre prípravky na ochranu rastlín; 
vyzýva Komisiu, aby urýchlila prechod 
Európy na nízkorizikové pesticídy a znížila 
závislosť od pesticídov s cieľom splniť 
ciele smernice o trvalo udržateľnom 
používaní pesticídov a podporiť tak 
poľnohospodárov;

26. žiada, aby sa v plnej miere 
vykonávali právne predpisy  pre prípravky 
na ochranu rastlín a aby sa v súlade s 
výzvami Európskeho parlamentu zo 16. 
januára 2019 zlepšili postup Únie pre 
autorizáciu pesticídov; vyzýva Komisiu, 
aby čo najskôr zverejnila výsledky 
vykonávania programu REFIT týkajúceho 
sa právnych predpisov pre prípravky na 
ochranu rastlín; vyzýva Komisiu, aby 
urýchlila prechod Európy na nízkorizikové 
pesticídy a znížila závislosť od pesticídov s 
cieľom splniť ciele smernice o trvalo 
udržateľnom používaní pesticídov a 
podporiť tak poľnohospodárov; vyzýva 
Komisiu, aby pomohla dosiahnuť tento 
cieľ okrem iného zlepšením ukazovateľov 
rizika a štatistík o prípravkoch na 
ochranu rastlín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 319
Cindy Franssen, Michal Wiezik
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Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. žiada, aby sa v plnej miere 
vykonávali právne predpisy pre prípravky 
na ochranu rastlín; vyzýva Komisiu, aby čo 
najskôr zverejnila výsledky vykonávania 
programu REFIT týkajúceho sa právnych 
predpisov pre prípravky na ochranu rastlín; 
vyzýva Komisiu, aby urýchlila prechod 
Európy na nízkorizikové pesticídy a znížila 
závislosť od pesticídov s cieľom splniť 
ciele smernice o trvalo udržateľnom 
používaní pesticídov a podporiť tak 
poľnohospodárov;

26. žiada, aby sa v plnej miere 
vykonávali právne predpisy pre prípravky 
na ochranu rastlín; vyzýva Komisiu, aby čo 
najskôr zverejnila výsledky vykonávania 
programu REFIT týkajúceho sa právnych 
predpisov pre prípravky na ochranu rastlín; 
vyzýva Komisiu, aby urýchlila prechod 
Európy na nízkorizikové pesticídy a znížila 
závislosť od pesticídov s cieľom splniť 
ciele smernice o trvalo udržateľnom 
používaní pesticídov a podporiť tak 
poľnohospodárov; domnieva sa, že v 
záujme zabezpečenia ochrany verejného 
zdravia a rovnakých podmienok pre 
európskych poľnohospodárov by 
zakázané účinné látky nemali vstupovať 
na trh EÚ prostredníctvom dovážaných 
výrobkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 320
Sven Giegold

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. žiada, aby sa v plnej miere 
vykonávali právne predpisy pre prípravky 
na ochranu rastlín; vyzýva Komisiu, aby čo 
najskôr zverejnila výsledky vykonávania 
programu REFIT týkajúceho sa právnych 
predpisov pre prípravky na ochranu rastlín; 
vyzýva Komisiu, aby urýchlila prechod 
Európy na nízkorizikové pesticídy a znížila 
závislosť od pesticídov s cieľom splniť 
ciele smernice o trvalo udržateľnom 
používaní pesticídov a podporiť tak 
poľnohospodárov;

26. žiada, aby sa v plnej miere 
vykonávali právne predpisy pre prípravky 
na ochranu rastlín; vyzýva Komisiu, aby čo 
najskôr zverejnila výsledky vykonávania 
programu REFIT týkajúceho sa právnych 
predpisov pre prípravky na ochranu rastlín; 
vyzýva Komisiu, aby venovala pozornosť 
rôznym výzvam Európskeho parlamentu 
zo 16. januára 2019 na zlepšenie postupu 
Únie v oblasti autorizácie pesticídov a 
vyzýva Komisiu, aby urýchlila prechod 
Európy na nízkorizikové pesticídy a znížila 
závislosť od pesticídov s cieľom splniť 
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ciele smernice o trvalo udržateľnom 
používaní pesticídov a podporiť tak 
poľnohospodárov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 321
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nicolás González Casares, Javi 
López

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. žiada, aby sa v plnej miere 
vykonávali právne predpisy pre prípravky 
na ochranu rastlín; vyzýva Komisiu, aby čo 
najskôr zverejnila výsledky vykonávania 
programu REFIT týkajúceho sa právnych 
predpisov pre prípravky na ochranu rastlín; 
vyzýva Komisiu, aby urýchlila prechod 
Európy na nízkorizikové pesticídy a znížila 
závislosť od pesticídov s cieľom splniť 
ciele smernice o trvalo udržateľnom 
používaní pesticídov a podporiť tak 
poľnohospodárov;

26. žiada, aby sa v plnej miere 
vykonávali právne predpisy pre prípravky 
na ochranu rastlín; vyzýva Komisiu, aby čo 
najskôr zverejnila výsledky vykonávania 
programu REFIT týkajúceho sa právnych 
predpisov pre prípravky na ochranu rastlín; 
vyzýva Komisiu, aby urýchlila prechod 
Európy na udržateľné a nízkorizikové 
pesticídy a znížila závislosť od pesticídov s 
cieľom splniť ciele smernice o trvalo 
udržateľnom používaní pesticídov a 
podporiť tak poľnohospodárov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 322
Jessica Polfjärd

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. žiada, aby sa v plnej miere 
vykonávali právne predpisy pre prípravky 
na ochranu rastlín; vyzýva Komisiu, aby čo 
najskôr zverejnila výsledky vykonávania 
programu REFIT týkajúceho sa právnych 
predpisov pre prípravky na ochranu rastlín; 
vyzýva Komisiu, aby urýchlila prechod 

26. žiada, aby sa v plnej miere 
vykonávali právne predpisy pre prípravky 
na ochranu rastlín; vyzýva Komisiu, aby čo 
najskôr zverejnila výsledky vykonávania 
programu REFIT týkajúceho sa právnych 
predpisov pre prípravky na ochranu rastlín; 
vyzýva Komisiu, aby urýchlila prechod 
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Európy na nízkorizikové pesticídy a znížila 
závislosť od pesticídov s cieľom splniť 
ciele smernice o trvalo udržateľnom 
používaní pesticídov a podporiť tak 
poľnohospodárov;

Európy na menej rizikové pesticídy a 
znížila závislosť od pesticídov s cieľom 
splniť ciele smernice o trvalo udržateľnom 
používaní pesticídov a podporiť tak 
poľnohospodárov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 323
Maria Arena, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Delara Burkhardt, Günther 
Sidl

Návrh uznesenia
Odsek 26 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26a. vyzýva Komisiu, aby prijala 
opatrenia na urýchlenie vývoja 
nízkorizikových prípravkov na ochranu 
rastlín a na stanovenie cieľa na postupné 
vyradenie vysokorizikových pesticídov do 
roku 2030;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 324
Sven Giegold

Návrh uznesenia
Odsek 26 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26a. vyzýva Komisiu, aby stanovila 
konkrétne ciele na výrazné obmedzenie 
používania chemických pesticídov, ako aj 
na zníženie rizika, ktoré je s nimi spojené;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 325
Maria Arena, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Delara Burkhardt, Günther 
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Sidl

Návrh uznesenia
Odsek 26 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26b. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zahrnuli postupy integrovanej 
ochrany proti škodcom ako podmienku 
prijímania platieb z spoločnej 
poľnohospodárskej politiky EÚ (SPP); 
vyzýva členské štáty, aby vo svojich 
národných akčných plánoch posilnili 
podporu poľnohospodárov pri vykonávaní 
integrovanej ochrany proti škodcom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 326
Anja Hazekamp

Návrh uznesenia
Odsek 27 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27a. so znepokojením berie na vedomie 
rýchlo stúpajúce úrovne 
multirezistentných húb a opätovne 
zdôrazňuje svoju výzvu z 13. septembra 
2018, aby sa bezodkladne preskúmalo 
použitie fungicídov v poľnohospodárskom 
a priemyselnom odvetví; zdôrazňuje, že 
používanie triazolov okrem iného vo 
fungicídoch, biocídoch a kozmetických 
prípravkoch vedie k úmrtiam, ktorým by 
sa dalo predísť u pacientov trpiacich 
plesňovými infekciami, a vyzýva na rýchle 
a úplné ukončenie všetkých využití 
najproblematickejších triazolov vrátane 
tebuconazolu, epoxikonazolu, 
difenokonazolu, bromukonazolu a 
propikonazolu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 327
Maria Spyraki, Nikos Androulakis

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. zdôrazňuje dôležitosť vývoja 
cyklov netoxických materiálov; opätovne 
zdôrazňuje, že v súlade s hierarchiou 
odpadového hospodárstva má prevencia 
prednosť pred recykláciou a že recyklácia 
by preto nemala byť dôvodom pre 
pretrvávajúce používanie nebezpečných 
látok, ktoré sú dedičstvom z minulosti;

28. zdôrazňuje dôležitosť vývoja 
cyklov netoxických materiálov; opätovne 
zdôrazňuje, že v súlade s hierarchiou 
odpadového hospodárstva, ako je 
vymedzená v rámcovej smernici o odpade, 
má prevencia prednosť pred recykláciou 
a že recyklácia by mala prispievať k 
bezpečnému nakladaniu s nebezpečnými 
látkami, ktoré sú dedičstvom z minulosti; 
domnieva sa, že ak je nahradenie 
technicky nerealizovateľné, mali by sa 
prijať osobitné opatrenia na obmedzenie v 
záujme ochrany zdravia pracovníkov a 
životného prostredia, ktoré by zároveň boli 
schopné dosiahnuť ciele európskej zelenej 
dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 328
Monika Beňová

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. zdôrazňuje dôležitosť vývoja 
cyklov netoxických materiálov; opätovne 
zdôrazňuje, že v súlade s hierarchiou 
odpadového hospodárstva má prevencia 
prednosť pred recykláciou a že recyklácia 
by preto nemala byť dôvodom pre 
pretrvávajúce používanie nebezpečných 
látok, ktoré sú dedičstvom z minulosti;

28. zdôrazňuje dôležitosť vývoja 
cyklov netoxických materiálov; opätovne 
zdôrazňuje, že v súlade s hierarchiou 
odpadového hospodárstva má prevencia 
prednosť pred recykláciou a že recyklácia 
by preto nemala byť dôvodom pre 
pretrvávajúce používanie nebezpečných 
látok, ktoré sú dedičstvom z minulosti; 
zdôrazňuje existenciu škodlivých 
chemických látok v recyklovaných 
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výrobkoch; kladie dôraz na to, že je 
potrebné udržať a zachovať dôveru a 
prínosy recyklovaných produktov, a tým 
prispieť k prechodu obehového 
hospodárstva bez toxických látok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 329
Martin Hojsík, Irena Joveva, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, Pascal 
Canfin, Nicolae Ştefănuță, Michal Wiezik

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. zdôrazňuje dôležitosť vývoja 
cyklov netoxických materiálov; opätovne 
zdôrazňuje, že v súlade s hierarchiou 
odpadového hospodárstva má prevencia 
prednosť pred recykláciou a že recyklácia 
by preto nemala byť dôvodom pre 
pretrvávajúce používanie nebezpečných 
látok, ktoré sú dedičstvom z minulosti;

28. zdôrazňuje dôležitosť prechodu na 
skutočne obehové a klimaticky neutrálne 
hospodárstvo a vývoja cyklov netoxických 
materiálov; zdôrazňuje, že na dosiahnutie 
tohto cieľa je potrebné uplatňovať 
rovnaké podmienky autorizácie 
primárnych látok, ako aj regenerovaných 
materiálov; opätovne zdôrazňuje, že 
v súlade s hierarchiou odpadového 
hospodárstva má prevencia prednosť pred 
recykláciou a že recyklácia by preto 
nemala byť dôvodom pre pretrvávajúce 
používanie nebezpečných látok, ktoré sú 
dedičstvom z minulosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 330
Sven Giegold

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. zdôrazňuje dôležitosť vývoja 
cyklov netoxických materiálov; opätovne 
zdôrazňuje, že v súlade s hierarchiou 

28. zdôrazňuje dôležitosť vývoja 
cyklov netoxických materiálov pre 
prechod na obehové a klimaticky 
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odpadového hospodárstva má prevencia 
prednosť pred recykláciou a že recyklácia 
by preto nemala byť dôvodom pre 
pretrvávajúce používanie nebezpečných 
látok, ktoré sú dedičstvom z minulosti;

neutrálne hospodárstvo; domnieva sa, že 
výrobky vyrobené z pôvodných materiálov 
a výrobky vyrobené z recyklovaných 
materiálov by mali spĺňať rovnaké 
chemické normy; opätovne zdôrazňuje, že 
v súlade s hierarchiou odpadového 
hospodárstva má prevencia prednosť pred 
recykláciou a že recyklácia by preto 
nemala byť dôvodom pre pretrvávajúce 
používanie nebezpečných látok, ktoré sú 
dedičstvom z minulosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 331
Maria Arena, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Delara Burkhardt, Günther 
Sidl

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. zdôrazňuje dôležitosť vývoja 
cyklov netoxických materiálov; opätovne 
zdôrazňuje, že v súlade s hierarchiou 
odpadového hospodárstva má prevencia 
prednosť pred recykláciou a že recyklácia 
by preto nemala byť dôvodom pre 
pretrvávajúce používanie nebezpečných 
látok, ktoré sú dedičstvom z minulosti;

28. zdôrazňuje dôležitosť vývoja 
cyklov netoxických materiálov; domnieva 
sa, že výrobky vyrobené z pôvodných 
materiálov a výrobky vyrobené z 
recyklovaných materiálov by mali spĺňať 
rovnaké bezpečnostné normy; opätovne 
zdôrazňuje, že v súlade s hierarchiou 
odpadového hospodárstva má prevencia 
prednosť pred recykláciou a že recyklácia 
by preto nemala byť dôvodom pre 
pretrvávajúce používanie nebezpečných 
látok, ktoré sú dedičstvom z minulosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 332
Cindy Franssen, Michal Wiezik

Návrh uznesenia
Odsek 28
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. zdôrazňuje dôležitosť vývoja 
cyklov netoxických materiálov; opätovne 
zdôrazňuje, že v súlade s hierarchiou 
odpadového hospodárstva má prevencia 
prednosť pred recykláciou a že recyklácia 
by preto nemala byť dôvodom pre 
pretrvávajúce používanie nebezpečných 
látok, ktoré sú dedičstvom z minulosti;

28. zdôrazňuje dôležitosť vývoja 
cyklov netoxických materiálov; opätovne 
zdôrazňuje, že v súlade s hierarchiou 
odpadového hospodárstva má prevencia 
prednosť pred recykláciou a že recyklácia 
by preto nemala byť dôvodom pre 
pretrvávajúce používanie nebezpečných 
látok, ktoré sú dedičstvom z minulosti; 
preto konštatuje, že látky, ktoré sú podľa 
nariadenia REACH klasifikované ako 
látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy, by 
sa nemali opätovne používať v nových 
výrobkoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 333
Jessica Polfjärd

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. zdôrazňuje dôležitosť vývoja 
cyklov netoxických materiálov; opätovne 
zdôrazňuje, že v súlade s hierarchiou 
odpadového hospodárstva má prevencia 
prednosť pred recykláciou a že recyklácia 
by preto nemala byť dôvodom pre 
pretrvávajúce používanie nebezpečných 
látok, ktoré sú dedičstvom z minulosti;

28. domnieva sa, že zverejňovanie 
všetkých nebezpečných chemických látok, 
ktoré by mohli predstavovať riziko pre 
pracovníkov, koncových používateľov 
alebo životné prostredie, vo výrobkoch v 
celom dodávateľskom reťazci pre 
spotrebiteľov a správcov odpadu je 
predpokladom pre dosiahnutie cyklov 
netoxických materiálov; vyzýva Komisiu, 
aby v tejto súvislosti pomohla 
identifikovať podporné technológie na 
oznamovanie takýchto informácií 
bezpečným spôsobom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 334
Esther de Lange
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Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. zdôrazňuje dôležitosť vývoja 
cyklov netoxických materiálov; opätovne 
zdôrazňuje, že v súlade s hierarchiou 
odpadového hospodárstva má prevencia 
prednosť pred recykláciou a že recyklácia 
by preto nemala byť dôvodom pre 
pretrvávajúce používanie nebezpečných 
látok, ktoré sú dedičstvom z minulosti;

28. zdôrazňuje dôležitosť vývoja 
cyklov netoxických materiálov; opätovne 
zdôrazňuje, že v súlade s hierarchiou 
odpadového hospodárstva má prevencia 
prednosť pred recykláciou a že recyklácia 
by preto nemala byť dôvodom pre 
pretrvávajúce používanie nebezpečných 
látok, ktoré sú dedičstvom z minulosti, 
pokiaľ to nevedie k nižším rizikám pre 
zdravie a životné prostredie v porovnaní 
so spaľovaním a skládkou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 335
Pietro Fiocchi

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. zdôrazňuje dôležitosť vývoja cyklov 
netoxických materiálov; opätovne 
zdôrazňuje, že v súlade s hierarchiou 
odpadového hospodárstva má prevencia 
prednosť pred recykláciou a že recyklácia 
by preto nemala byť dôvodom pre 
pretrvávajúce používanie nebezpečných 
látok, ktoré sú dedičstvom z minulosti;

28. zdôrazňuje, že je dôležité rozvíjať 
cykly netoxických materiálov, ktoré by sa 
mohli dosiahnuť  vývojom chemických 
látok na biologickom základe; opätovne 
zdôrazňuje, že v súlade s hierarchiou 
odpadového hospodárstva má prevencia 
prednosť pred recykláciou a že recyklácia 
by preto nemala byť dôvodom pre 
pretrvávajúce používanie nebezpečných 
látok, ktoré sú dedičstvom z minulosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 336
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nicolás González Casares, Javi 
López

Návrh uznesenia
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Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. zdôrazňuje dôležitosť vývoja 
cyklov netoxických materiálov; opätovne 
zdôrazňuje, že v súlade s hierarchiou 
odpadového hospodárstva má prevencia 
prednosť pred recykláciou a že recyklácia 
by preto nemala byť dôvodom pre 
pretrvávajúce používanie nebezpečných 
látok, ktoré sú dedičstvom z minulosti;

28. zdôrazňuje dôležitosť vývoja 
cyklov netoxických materiálov; opätovne 
zdôrazňuje, že v súlade s hierarchiou 
odpadového hospodárstva má prevencia 
prednosť pred recykláciou a že recyklácia 
by preto nemala byť dôvodom pre 
pretrvávajúce používanie nebezpečných 
látok, ktoré sú dedičstvom z minulosti, ale 
mala by prispievať k bezpečnému 
nakladaniu s nimi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 337
Ondřej Knotek, Ulrike Müller, Andreas Glück

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. zdôrazňuje dôležitosť vývoja 
cyklov netoxických materiálov; opätovne 
zdôrazňuje, že v súlade s hierarchiou 
odpadového hospodárstva má prevencia 
prednosť pred recykláciou a že recyklácia 
by preto nemala byť dôvodom pre 
pretrvávajúce používanie nebezpečných 
látok, ktoré sú dedičstvom z minulosti;

28. zdôrazňuje dôležitosť vývoja 
cyklov netoxických materiálov; opätovne 
zdôrazňuje, že v súlade s hierarchiou 
odpadového hospodárstva, ako je 
vymedzená v rámcovej smernici o odpade 
má prevencia prednosť pred recykláciou 
a že recyklácia by mala prispievať k 
bezpečnému nakladaniu s nebezpečnými 
látkami, ktoré sú dedičstvom z minulosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 338
Sven Giegold

Návrh uznesenia
Odsek 28 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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28a. potvrdzuje svoju pozíciu z 13. 
septembra 2018 o možnosti riešenia 
pomedzia legislatívy o chemikáliách, 
výrobkoch a odpade, že látkami 
vzbudzujúcimi obavy sú látky, ktoré 
spĺňajú kritériá stanovené v článku 57 
nariadenia REACH ako látky 
vzbudzujúce veľmi veľké obavy, látky 
zakázané Štokholmským dohovorom 
(perzistentné organické látky), špecifické 
látky  obmedzené vo výrobkoch uvedených 
v prílohe XVII k nariadeniu REACH a 
špecifické látky regulované podľa 
osobitných odvetvových právnych 
predpisov alebo právnych predpisov o 
výrobkoch; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 339
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 28 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28a. trvá na tom, že Únia musí 
zabezpečiť rovnakú úroveň ochrany 
zdravia ľudí a životného prostredia, či už 
ide o výrobky vyrobené z primárnych 
alebo regenerovaných materiálov; 
pripomína, že problém výrobkov 
obsahujúcich látky, ktoré sú dedičstvom z 
minulosti, by sa mal riešiť efektívnym 
systémom registrácie, sledovania a 
likvidácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 340
Cindy Franssen, Michal Wiezik

Návrh uznesenia
Odsek 28 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28a. poznamenáva, že umožnenie 
vstupu zakázaných látok alebo látok 
vzbudzujúcich veľmi veľké obavy na trh 
EÚ prostredníctvom dovážaných výrobkov 
z tretích krajín nie je v súlade s cieľom 
rozvíjať cykly netoxických materiálov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 341
Maria Spyraki

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. domnieva sa, že zverejňovanie 
všetkých nebezpečných chemických látok 
vo výrobkoch v celom dodávateľskom 
reťazci pre spotrebiteľov a správcov 
odpadu je predpokladom pre dosiahnutie 
cyklov netoxických materiálov;

29. domnieva sa, že zverejňovanie 
všetkých informácií, ktoré nemajú 
dôverný charakter, o relevantných 
nebezpečných chemických látok vo 
výrobkoch v celom dodávateľskom reťazci 
pre spotrebiteľov a správcov odpadu je 
predpokladom pre dosiahnutie cyklov 
netoxických materiálov; vyzýva Komisiu, 
aby podporovala inovatívne, vysoko 
bezpečné digitálne technológie na 
podporu účinného a včasného 
oznamovania takýchto informácií (napr. 
blockchain, 5G);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 342
Hermann Tertsch

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. domnieva sa, že zverejňovanie 29. domnieva sa, že zverejňovanie 
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všetkých nebezpečných chemických látok 
vo výrobkoch v celom dodávateľskom 
reťazci pre spotrebiteľov a správcov 
odpadu je predpokladom pre dosiahnutie 
cyklov netoxických materiálov;

informácií, ktoré nemajú dôverný 
charakter, o relevantných nebezpečných 
chemických látkach vo výrobkoch v celom 
dodávateľskom reťazci pre spotrebiteľov a 
správcov odpadu je predpokladom pre 
dosiahnutie cyklov netoxických 
materiálov, a vyzýva Komisiu, aby 
identifikovala inovatívne, vysoko bezpečné 
digitálne technológie na podporu 
účinného a včasného oznamovania 
takýchto informácií. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 343
Ondřej Knotek

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. domnieva sa, že zverejňovanie 
všetkých nebezpečných chemických látok 
vo výrobkoch v celom dodávateľskom 
reťazci pre spotrebiteľov a správcov 
odpadu je predpokladom pre dosiahnutie 
cyklov netoxických materiálov;

29. domnieva sa, že zverejňovanie 
všetkých nebezpečných chemických látok 
vo výrobkoch v celom dodávateľskom 
reťazci pre spotrebiteľov a správcov 
odpadu je predpokladom pre dosiahnutie 
cyklov netoxických materiálov; vyzýva 
Komisiu, aby určila inovatívne, vysoko 
bezpečné digitálne technológie na 
podporu účinného a včasného 
oznamovania takýchto informácií (napr. 
blockchain, 5G);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 344
Maria Arena, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Delara Burkhardt, Günther 
Sidl

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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29. domnieva sa, že zverejňovanie 
všetkých nebezpečných chemických látok 
vo výrobkoch v celom dodávateľskom 
reťazci pre spotrebiteľov a správcov 
odpadu je predpokladom pre dosiahnutie 
cyklov netoxických materiálov;

29. domnieva sa, že úplné 
zverejňovanie všetkých chemických látok 
počínajúc nebezpečnými chemickými 
látkami vo výrobných zariadeniach, 
materiáloch, výrobkoch a odpade v celom 
dodávateľskom reťazci, a to aj pre 
spotrebiteľov a správcov odpadu, je 
predpokladom pre dosiahnutie cyklov 
netoxických materiálov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 345
Alexander Bernhuber

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. domnieva sa, že zverejňovanie 
všetkých nebezpečných chemických látok 
vo výrobkoch v celom dodávateľskom 
reťazci pre spotrebiteľov a správcov 
odpadu je predpokladom pre dosiahnutie 
cyklov netoxických materiálov;

29. domnieva sa, že zverejňovanie 
vybraných nebezpečných chemických 
látok vo výrobkoch v celom 
dodávateľskom reťazci pre spotrebiteľov a 
správcov odpadu je predpokladom pre 
dosiahnutie cyklov netoxických 
materiálov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 346
Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odsek 29 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29a. zdôrazňuje, že je dôležité zaviesť 
plne funkčné a transparentné postupy pre 
pravidelný zber štatistických údajov 
týkajúcich sa používania pesticídov, 
účinkov vystavenia pesticídom na 
pracovisku a v nepracovnom prostredí na 
zdravie ľudí a zvierat a prítomnosti 
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rezíduí pesticídov v životnom prostredí, 
najmä v pôde a vode;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 347
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Irena Joveva, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine 
Chabaud, Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță, Michal Wiezik

Návrh uznesenia
Odsek 29 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29a. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
komplexné ukazovatele vplyvu 
chemických látok na zdravie a životné 
prostredie, ktoré by okrem iného pomohli 
posúdiť účinnosť právnych predpisov o 
chemických látkach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 348
Maria Arena, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Delara Burkhardt, Günther 
Sidl

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že vo všetkých jazykoch Únie sa rýchlo 
zriadi a sprístupní ľahko použiteľný 
verejný informačný systém o 
nebezpečných látkach prítomných v 
materiáloch, predmetoch a odpade;

30. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
aby sa čo najskôr, najneskôr však do roku 
2025, urýchlene zriadil ľahko použiteľný, 
transparentný, povinný harmonizovaný 
verejný systém na úrovni EÚ poskytujúce 
informácie o nebezpečných látkach 
vzbudzujúcich obavy vyrábaných v 
priemyselných zariadeniach, prítomných v 
materiáloch, výrobkoch a odpadoch a aby 
bol sprístupnený vo všetkých jazykoch 
Únie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 349
Sara Cerdas

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že vo všetkých jazykoch Únie sa rýchlo 
zriadi a sprístupní ľahko použiteľný 
verejný informačný systém o 
nebezpečných látkach prítomných v 
materiáloch, predmetoch a odpade;

30. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že vo všetkých jazykoch Únie sa rýchlo 
zriadi a sprístupní ľahko použiteľný 
verejný informačný systém o 
nebezpečných látkach prítomných v 
materiáloch, predmetoch a odpade, v rámci 
ktorého sa budú uvádzať riziká pre 
ľudské zdravie, zdravie zvierat a životné 
prostredie;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 350
Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že vo všetkých jazykoch Únie sa rýchlo 
zriadi a sprístupní ľahko použiteľný 
verejný informačný systém o 
nebezpečných látkach prítomných v 
materiáloch, predmetoch a odpade;

30. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že vo všetkých jazykoch Únie sa 
prostredníctvom kampaní zameraných na 
rôzne cieľové skupiny rýchlo zriadi a 
sprístupní ľahko použiteľný verejný 
informačný systém o nebezpečných látkach 
prítomných v materiáloch, predmetoch a 
odpade;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 351
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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30. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že vo všetkých jazykoch Únie sa rýchlo 
zriadi a sprístupní ľahko použiteľný 
verejný informačný systém o 
nebezpečných látkach prítomných v 
materiáloch, predmetoch a odpade;

30. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že vo všetkých jazykoch Únie sa rýchlo 
zriadi a sprístupní partnersky preskúmaný 
a na dôkazoch založený ľahko použiteľný 
verejný informačný systém o 
nebezpečných látkach prítomných v 
materiáloch, predmetoch a odpade;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 352
Alexander Bernhuber

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že vo všetkých jazykoch Únie sa rýchlo 
zriadi a sprístupní ľahko použiteľný 
verejný informačný systém o 
nebezpečných látkach prítomných v 
materiáloch, predmetoch a odpade;

30. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že vo všetkých jazykoch Únie sa rýchlo 
zriadi a sprístupní ľahko použiteľný 
verejný informačný systém o vybraných 
nebezpečných látkach prítomných v 
materiáloch, predmetoch a odpade;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 353
Danilo Oscar Lancini

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že vo všetkých jazykoch Únie sa rýchlo 
zriadi a sprístupní ľahko použiteľný 
verejný informačný systém o 
nebezpečných látkach prítomných v 
materiáloch, predmetoch a odpade;

30. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že vo všetkých jazykoch Únie sa rýchlo 
zriadi a sprístupní ľahko použiteľný 
verejný informačný systém o látkach 
vzbudzujúcich veľmi veľké obavy 
prítomných v predmetoch;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 354
Anja Hazekamp

Návrh uznesenia
Odsek 30 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30a. zdôrazňuje, že je potrebné výrazne 
zvýšiť aktívnu transparentnosť počas 
celého životného cyklu chemických látok 
a vyzýva na úplnú a aktívnu 
transparentnosť počas posudzovania 
rizika a postupov riadenia rizík; vyzýva na 
povinnú transparentnosť, ktorá je 
prinajmenšom rovnocenná s novým 
nariadením o všeobecnom potravinovom 
práve, na všetkých úrovniach 
posudzovania a riadenia rizík v členských 
štátoch a vo všetkých zúčastnených 
európskych inštitúciách, ako sú ECHA, 
EFSA, Vedecký výbor pre zdravotné, 
environmentálne a vznikajúce riziká 
(SCHEER) a Vedecký výbor pre najvyššie 
prípustné hodnoty vystavenia chemickým 
faktorom pri práci (SCOEL) a v rámci 
celého komitologického postupu, čím sa 
zabezpečí zvýšená schopnosť poskytovať 
pripomienky k postupom posudzovania 
rizika a úplná dostupnosť údajov, na 
ktorých sú založené posúdenia rizika, pre 
všetky zúčastnené strany, a nezávislým 
vedcom sa umožní partnersky skúmať 
posúdenia rizika, a zdôrazňuje, že záujmy 
podnikov na ochranu svojich údajov alebo 
duševného vlastníctva by nikdy nemali 
prevažovať nad spoločným záujmom, 
pokiaľ ide o prístup k informáciám o 
potenciálne škodlivých látkach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 355
Sven Giegold

Návrh uznesenia
Odsek 30 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30a. vyzýva Komisiu, aby okamžite 
stiahla svoje námietky predložené WTO 
voči právnym predpisom štátu New York, 
ktoré by vyžadovali, aby výrobcovia 
výrobkov pre deti zverejňovali prítomnosť 
chemických látok vzbudzujúcich obavy, a 
ktoré by tomuto štátu umožňovali zakázať 
podsúbor látok s vysokou prioritou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 356
Maria Arena, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Delara Burkhardt, Günther 
Sidl

Návrh uznesenia
Odsek 30 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30a. vyzýva Komisiu, aby uplatňovala 
rovnaký registračný režim na chemické 
látky používané ako medziprodukty pri 
iných použitiach chemických látok podľa 
nariadenia REACH a aby odstránila 
výnimku z autorizácie chemických látok 
používaných ako medziprodukty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 357
Danilo Oscar Lancini

Návrh uznesenia
Odsek 31

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31. poukazuje na to, že stratégia by 
mala pomôcť chemickému priemyslu 
dosiahnuť klimatickú neutralitu a ciele 
nulového znečisťovania, ako aj podporiť 

31. poukazuje na to, že stratégia by 
mala pomôcť chemickému priemyslu 
dosiahnuť klimatickú neutralitu a ciele 
nulového znečisťovania a zároveň 
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fungovanie vnútorného trhu a zároveň 
posilniť konkurencieschopnosť a inováciu 
priemyslu EÚ;

zdôrazniť aj prínos biologicky založenej 
chémie, ktorá zahŕňa aj využívanie 
obnoviteľných biologických zdrojov, ako 
aj podporiť fungovanie vnútorného trhu a 
zároveň posilniť konkurencieschopnosť a 
inováciu priemyslu EÚ; požaduje 
inkluzívnu stratégiu, ktorá zníži 
administratívnu záťaž pre spoločnosti aj 
príslušné orgány a podporí priemyselnú 
výrobu a konkurencieschopnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 358
Pietro Fiocchi

Návrh uznesenia
Odsek 31

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31. poukazuje na to, že stratégia by 
mala pomôcť chemickému priemyslu 
dosiahnuť klimatickú neutralitu a ciele 
nulového znečisťovania, ako aj podporiť 
fungovanie vnútorného trhu a zároveň 
posilniť konkurencieschopnosť a inováciu 
priemyslu EÚ;

31. poukazuje na to, že stratégia by 
mala pomôcť chemickému priemyslu 
dosiahnuť klimatickú neutralitu a ciele 
nulového znečisťovania a zároveň 
zdôrazniť prínos využívania 
obnoviteľných surovín (t. j. biomasy), ako 
aj podporiť fungovanie vnútorného trhu a 
zároveň posilniť konkurencieschopnosť a 
inováciu priemyslu EÚ; domnieva sa, že 
stratégia by mala zmierniť 
administratívnu záťaž a nemala by 
oslabiť priemyselnú výrobu a 
hospodárstvo Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 359
Cindy Franssen, Michal Wiezik

Návrh uznesenia
Odsek 31

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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31. poukazuje na to, že stratégia by 
mala pomôcť chemickému priemyslu 
dosiahnuť klimatickú neutralitu a ciele 
nulového znečisťovania, ako aj podporiť 
fungovanie vnútorného trhu a zároveň 
posilniť konkurencieschopnosť a inováciu 
priemyslu EÚ;

31. poukazuje na to, že stratégia by 
mala pomôcť chemickému priemyslu 
dosiahnuť klimatickú neutralitu a ciele 
nulového znečisťovania, ako aj podporiť 
fungovanie vnútorného trhu a zároveň 
posilniť konkurencieschopnosť a inováciu 
priemyslu EÚ; domnieva sa, že v stratégii 
by sa mala zohľadňovať aj ochrana 
pracovníkov pred škodlivými chemickými 
látkami, napríklad podporovaním 
zriaďovania výborov pre prevenciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 360
Maria Spyraki

Návrh uznesenia
Odsek 31

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31. poukazuje na to, že stratégia by 
mala pomôcť chemickému priemyslu 
dosiahnuť klimatickú neutralitu a ciele 
nulového znečisťovania, ako aj podporiť 
fungovanie vnútorného trhu a zároveň 
posilniť konkurencieschopnosť a inováciu 
priemyslu EÚ;

31. poukazuje na to, že stratégia by 
mala pomôcť priemyslu dosiahnuť 
klimatickú neutralitu a ciele nulového 
znečisťovania, ako aj podporiť fungovanie 
vnútorného trhu a zároveň posilniť 
konkurencieschopnosť a inováciu 
priemyslu EÚ v súlade s novou 
priemyselnou stratégiou; zdôrazňuje, že 
stratégia by mala zmierniť 
administratívnu záťaž a podporovať 
priemyselnú výrobu a hospodárstvo Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 361
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nicolás González Casares, Javi 
López

Návrh uznesenia
Odsek 31

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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31. poukazuje na to, že stratégia by 
mala pomôcť chemickému priemyslu 
dosiahnuť klimatickú neutralitu a ciele 
nulového znečisťovania, ako aj podporiť 
fungovanie vnútorného trhu a zároveň 
posilniť konkurencieschopnosť a inováciu 
priemyslu EÚ;

31. poukazuje na to, že stratégia by 
mala pomôcť chemickému priemyslu 
dosiahnuť klimatickú neutralitu a ciele 
nulového znečisťovania, ako aj podporiť 
fungovanie vnútorného trhu a zároveň 
posilniť konkurencieschopnosť a inováciu 
priemyslu EÚ v súlade so zelenou 
dohodou a oznámeniami o novej 
priemyselnej stratégii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 362
Sven Giegold

Návrh uznesenia
Odsek 31

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31. poukazuje na to, že stratégia by 
mala pomôcť chemickému priemyslu 
dosiahnuť klimatickú neutralitu a ciele 
nulového znečisťovania, ako aj podporiť 
fungovanie vnútorného trhu a zároveň 
posilniť konkurencieschopnosť a inováciu 
priemyslu EÚ;

31. poukazuje na to, že stratégia by 
mala pomôcť chemickému priemyslu 
dosiahnuť klimatickú neutralitu a ciele 
nulového znečisťovania v záujme 
životného prostredia bez toxických látok, 
ako aj podporiť fungovanie vnútorného 
trhu a zároveň posilniť 
konkurencieschopnosť a bezpečnú a 
udržateľnú inováciu priemyslu EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 363
Simona Bonafè

Návrh uznesenia
Odsek 31

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31. poukazuje na to, že stratégia by 
mala pomôcť chemickému priemyslu 
dosiahnuť klimatickú neutralitu a ciele 
nulového znečisťovania, ako aj podporiť 
fungovanie vnútorného trhu a zároveň 

31. poukazuje na to, že stratégia by 
mala pomôcť chemickému priemyslu 
dosiahnuť klimatickú neutralitu a nulové 
znečisťovanie, ciele zdôrazňujúce prínos 
biohospodárstva, ako aj podporiť 
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posilniť konkurencieschopnosť a inováciu 
priemyslu EÚ;

fungovanie vnútorného trhu a zároveň 
posilniť konkurencieschopnosť a inováciu 
priemyslu EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 364
Maria Spyraki, Petros Kokkalis, Nikos Androulakis

Návrh uznesenia
Odsek 31 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31a. zdôrazňuje, že je potrebné, aby 
stratégia udržateľnosti chemických látok 
vytvorila príležitosti na rozšírenie 
technológií, ako je chemická recyklácia, a 
na zvýšenie chemického zloženia s cieľom 
dosiahnuť ciele zelenej dohody, ako sú 
solárne panely, veterné turbíny, batérie, 
recyklovateľné a biologicky rozložiteľné 
plasty a energeticky účinné materiály; 
zdôrazňuje, že vývoj týchto technológií a 
výroba tejto chémie by sa mali stimulovať 
v rámci EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 365
Sven Giegold

Návrh uznesenia
Odsek 31 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31a. vyzýva Komisiu, aby prijala 
potrebné opatrenia tak, aby požiadavky na 
podávanie správ na úrovni EÚ a na 
celosvetovej úrovni podľa Kyjevského 
protokolu o registroch únikov a prenosov 
znečisťujúcich látok boli zrevidované 
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najneskôr do roku 2022, aby poskytnuté 
informácie umožnili referenčné 
porovnávanie na úrovni nástroja, pokiaľ 
ide o uvoľňovanie chemických látok, a 
aby sa právne predpisy EÚ 
zodpovedajúcim spôsobom upravili;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 366
Pietro Fiocchi

Návrh uznesenia
Odsek 31 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31a. poukazuje na to, že stratégia by 
mala pomôcť chemickému priemyslu 
dosiahnuť klimatickú neutralitu a ciele 
nulového znečisťovania prostredníctvom 
rozvoja nových integrovaných 
hodnotových reťazcov, ktoré kombinujú 
poľnohospodárstvo a chemické odvetvie, 
ako aj podporiť fungovanie vnútorného 
trhu a zároveň posilniť 
konkurencieschopnosť a inováciu 
priemyslu EÚ;

Or. en


