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Pozměňovací návrh 367
Maria Arena, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Delara Burkhardt, Günther 
Sidl

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. žádá, aby byla malým a středním 
podnikům poskytována podpora, která by 
jim pomohla dodržovat požadavky 
právních předpisů EU v oblasti 
chemických látek;

32. žádá, aby byla malým a středním 
podnikům poskytována podpora, včetně 
technické podpory pro nahrazování 
nebezpečných chemických látek, která by 
jim pomohla dodržovat požadavky 
právních předpisů EU a zároveň by 
zajistila, aby v této souvislosti žádné 
zvláštní režimy nenarušovaly ochranu 
pracovníků malých a středních podniků, 
veřejnosti nebo životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 368
Tudor Ciuhodaru

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. žádá, aby byla malým a středním 
podnikům poskytována podpora, která by 
jim pomohla dodržovat požadavky 
právních předpisů EU v oblasti 
chemických látek;

32. žádá, aby byla malým a středním 
podnikům poskytována podpora, která by 
jim pomohla dodržovat požadavky 
právních předpisů EU v oblasti 
chemických látek prostřednictvím podpory 
výzkumu a vývoje, investic do udržitelných 
chemických látek a technologických 
inovací v rámci programů EU, jako je 
Horizont Evropa;

Or. ro

Pozměňovací návrh 369
Sven Giegold
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Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. žádá, aby byla malým a středním 
podnikům poskytována podpora, která by 
jim pomohla dodržovat požadavky 
právních předpisů EU v oblasti 
chemických látek;

32. žádá, aby byla malým a středním 
podnikům poskytována podpora, která by 
jim pomohla dodržovat požadavky 
právních předpisů EU v oblasti 
chemických látek, včetně technické 
podpory pro nahrazování nebezpečných 
látek jejich bezpečnějšími alternativami;

Or. en

Pozměňovací návrh 370
Alexander Bernhuber

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. žádá, aby byla malým a středním 
podnikům poskytována podpora, která by 
jim pomohla dodržovat požadavky 
právních předpisů EU v oblasti 
chemických látek;

32. žádá přijetí právního předpisu v 
oblasti chemických látek, který umožní 
malým a středním podnikům prosperovat; 
zdůrazňuje, že právní předpisy v oblasti 
chemických látek by měly být koncipovány 
tak, aby je malé a střední podniky mohly 
uplatňovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 371
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Irena Joveva, Véronique Trillet-Lenoir, Fredrick 
Federley, Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță, Michal Wiezik, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. žádá, aby byla malým a středním 32. žádá, aby byla malým a středním 
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podnikům poskytována podpora, která by 
jim pomohla dodržovat požadavky 
právních předpisů EU v oblasti 
chemických látek;

podnikům poskytována podpora, která by 
jim pomohla dodržovat požadavky 
právních předpisů EU v oblasti 
chemických látek a přejít k výrobě a 
používání bezpečných a udržitelných 
produktů;

Or. en

Pozměňovací návrh 372
Maria Spyraki, Nikos Androulakis

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. žádá, aby byla malým a středním 
podnikům poskytována podpora, která by 
jim pomohla dodržovat požadavky 
právních předpisů EU v oblasti 
chemických látek;

32. žádá, aby byla malým a středním 
podnikům poskytována podpora, která by 
jim pomohla dodržovat požadavky 
právních předpisů EU v oblasti 
chemických látek s cílem podpořit výrobu 
bezpečných a udržitelných produktů;

Or. en

Pozměňovací návrh 373
Maria Spyraki

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. zdůrazňuje, že právní předpisy jsou 
zásadní pro nasměrování nezbytných 
inovací za účelem přechodu na oběhový a 
udržitelný chemický průmysl a dlouhodobé 
investice;

33. zdůrazňuje, že právní předpisy 
poskytující regulační stabilitu a 
předvídatelnost jsou zásadní pro 
nasměrování nezbytných inovací za účelem 
přechodu na oběhový a udržitelný průmysl 
a dlouhodobé investice a že by se v tomto 
ohledu mělo podněcovat výrazné zapojení 
zúčastněných stran a spolupráce s nimi;

Or. en
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Pozměňovací návrh 374
Pietro Fiocchi

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. zdůrazňuje, že právní předpisy jsou 
zásadní pro nasměrování nezbytných 
inovací za účelem přechodu na oběhový a 
udržitelný chemický průmysl a dlouhodobé 
investice;

33. zdůrazňuje, že regulační stabilita a 
předvídatelnost jsou zásadní pro 
nasměrování nezbytných inovací za účelem 
přechodu na oběhový a udržitelný 
chemický průmysl, který využívá 
obnovitelné suroviny a je schopen 
přeměňovat průmyslové areály na 
biorafinerie, a dlouhodobé investice;

Or. en

Pozměňovací návrh 375
Danilo Oscar Lancini

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. zdůrazňuje, že právní předpisy jsou 
zásadní pro nasměrování nezbytných 
inovací za účelem přechodu na oběhový a 
udržitelný chemický průmysl a dlouhodobé 
investice;

33. zdůrazňuje, že stabilní a 
transparentní regulační prostředí, v němž 
jsou zúčastněné strany řádně 
informovány a široce zapojeny, jsou 
zásadní pro nasměrování nezbytných 
inovací za účelem přechodu na oběhový a 
udržitelný průmysl a dlouhodobé investice;

Or. en

Pozměňovací návrh 376
Simona Bonafè

Návrh usnesení
Bod 33
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. zdůrazňuje, že právní předpisy jsou 
zásadní pro nasměrování nezbytných 
inovací za účelem přechodu na oběhový a 
udržitelný chemický průmysl a dlouhodobé 
investice;

33. zdůrazňuje, že právní předpisy jsou 
zásadní pro nasměrování nezbytných 
inovací za účelem přechodu na oběhový a 
udržitelný chemický průmysl, včetně 
využívání obnovitelných surovin na 
podporu biohospodářství, a dlouhodobé 
investice;

Or. en

Pozměňovací návrh 377
Sven Giegold

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. zdůrazňuje, že právní předpisy jsou 
zásadní pro nasměrování nezbytných 
inovací za účelem přechodu na oběhový a 
udržitelný chemický průmysl a dlouhodobé 
investice;

33. zdůrazňuje, že právní předpisy jsou 
zásadní pro nasměrování nezbytných 
inovací za účelem přechodu na oběhový, 
bezpečný a udržitelný chemický průmysl a 
dlouhodobé investice k zajištění životního 
prostředí bez toxických látek;

Or. en

Pozměňovací návrh 378
Martin Hojsík, Irena Joveva, Véronique Trillet-Lenoir, Pascal Canfin, Nicolae 
Ştefănuță, Michal Wiezik

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. zdůrazňuje, že právní předpisy jsou 
zásadní pro nasměrování nezbytných 
inovací za účelem přechodu na oběhový a 
udržitelný chemický průmysl a dlouhodobé 
investice;

33. zdůrazňuje, že právní předpisy jsou 
zásadní pro nasměrování nezbytných 
inovací za účelem přechodu na oběhový, 
bezpečný a udržitelný chemický průmysl a 
dlouhodobé investice;

Or. en
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Pozměňovací návrh 379
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nicolás González Casares, Javi 
López

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. zdůrazňuje, že je třeba, aby právní 
předpisy Unie v oblasti chemických látek 
poskytovaly pobídky pro udržitelnou 
chemii, materiály (včetně plastů) a 
technologie včetně nechemických 
alternativ, které jsou bezpečné a netoxické 
již od návrhu;

34. zdůrazňuje, že je třeba, aby právní 
předpisy Unie v oblasti chemických látek 
poskytovaly pobídky pro udržitelnou 
chemii, materiály (včetně plastů) a 
technologie včetně nechemických 
alternativ, které jsou bezpečné a netoxické 
již od návrhu; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že strategie by měla vytvářet 
příležitosti pro šíření technologií, jako je 
chemická recyklace, a pro širší využívání 
chemie v technologiích v rámci Zelené 
dohody, jako jsou solární panely, větrné 
turbíny, baterie a energeticky účinné 
materiály; rovněž vyzývá Komisi, aby 
vypracovala zásady pro posuzování 
udržitelnosti, které budou doplněny o 
výrobkové normy (jako je rámec 
udržitelné výrobkové politiky);

Or. en

Pozměňovací návrh 380
Maria Arena, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Delara Burkhardt, Günther 
Sidl

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. zdůrazňuje, že je třeba, aby právní 
předpisy Unie v oblasti chemických látek 
poskytovaly pobídky pro udržitelnou 
chemii, materiály (včetně plastů) a 
technologie včetně nechemických 
alternativ, které jsou bezpečné a netoxické 

34. zdůrazňuje, že je třeba, aby právní 
předpisy Unie v oblasti chemických látek 
poskytovaly pobídky pro udržitelnou 
chemii, materiály a technologie včetně 
nechemických alternativ, které jsou 
bezpečné a netoxické již od návrhu, a 
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již od návrhu; zdůrazňuje, že je třeba zavést a přizpůsobit 
hospodářské nástroje tak, aby 
zohledňovaly internalizaci externích 
nákladů včetně nákladů na zdraví a 
životní prostředí během celého životního 
cyklu výroby, používání a likvidace 
chemických látek, bez ohledu na to, zda k 
použití dochází v rámci Unie nebo mimo 
ni;

Or. en

Pozměňovací návrh 381
Maria Spyraki

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. zdůrazňuje, že je třeba, aby právní 
předpisy Unie v oblasti chemických látek 
poskytovaly pobídky pro udržitelnou 
chemii, materiály (včetně plastů) a 
technologie včetně nechemických 
alternativ, které jsou bezpečné a netoxické 
již od návrhu;

34. zdůrazňuje, že je třeba, aby právní 
předpisy Unie v oblasti chemických látek 
poskytovaly pobídky pro udržitelnou 
chemii, materiály (včetně plastů) a 
technologie včetně nechemických 
alternativ, které jsou bezpečné již od 
návrhu; vyzývá Komisi, aby vypracovala 
zásady pro posuzování udržitelnosti 
doplněné o výrobkové normy (jako je 
rámec udržitelné výrobkové politiky);

Or. en

Pozměňovací návrh 382
Pietro Fiocchi

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. zdůrazňuje, že je třeba, aby právní 
předpisy Unie v oblasti chemických látek 
poskytovaly pobídky pro udržitelnou 
chemii, materiály (včetně plastů) a 

34. zdůrazňuje, že je třeba, aby právní 
předpisy Unie v oblasti chemických látek 
poskytovaly pobídky pro udržitelnou 
chemii a chemii využívající biologické 
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technologie včetně nechemických 
alternativ, které jsou bezpečné a netoxické 
již od návrhu;

materiály, jako jsou finanční prostředky 
vyčleněné na chemii využívající biologické 
materiály (tj. společný podnik pro průmysl 
založený na biotechnologiích), materiály 
(včetně plastů) a technologie včetně 
nechemických alternativ, které jsou 
bezpečné a netoxické již od návrhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 383
Ulrike Müller, Jan Huitema

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. zdůrazňuje, že je třeba, aby právní 
předpisy Unie v oblasti chemických látek 
poskytovaly pobídky pro udržitelnou 
chemii, materiály (včetně plastů) a 
technologie včetně nechemických 
alternativ, které jsou bezpečné a netoxické 
již od návrhu;

34. zdůrazňuje, že je třeba, aby právní 
předpisy Unie v oblasti chemických látek 
poskytovaly pobídky pro udržitelnou 
chemii, materiály (včetně plastů) a 
technologie včetně nechemických 
alternativ, které jsou bezpečné a přispívají 
ke snižování environmentálních a 
zdravotních rizik;

Or. en

Pozměňovací návrh 384
Simona Bonafè

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. zdůrazňuje, že je třeba, aby právní 
předpisy Unie v oblasti chemických látek 
poskytovaly pobídky pro udržitelnou 
chemii, materiály (včetně plastů) a 
technologie včetně nechemických 
alternativ, které jsou bezpečné a netoxické 
již od návrhu;

34. zdůrazňuje, že je třeba, aby právní 
předpisy Unie v oblasti chemických látek 
poskytovaly pobídky pro udržitelnou 
chemii, biopolymery, materiály (včetně 
plastů) a technologie včetně nechemických 
alternativ, které jsou bezpečné a netoxické 
již od návrhu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 385
Danilo Oscar Lancini

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. zdůrazňuje, že je třeba, aby právní 
předpisy Unie v oblasti chemických látek 
poskytovaly pobídky pro udržitelnou 
chemii, materiály (včetně plastů) a 
technologie včetně nechemických 
alternativ, které jsou bezpečné a netoxické 
již od návrhu;

34. zdůrazňuje, že je třeba, aby právní 
předpisy Unie v oblasti chemických látek 
poskytovaly pobídky pro udržitelnou 
chemii, materiály (včetně plastů) a 
technologie, které jsou bezpečné již od 
návrhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 386
Sven Giegold

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. zdůrazňuje, že je třeba, aby právní 
předpisy Unie v oblasti chemických látek 
poskytovaly pobídky pro udržitelnou 
chemii, materiály (včetně plastů) a 
technologie včetně nechemických 
alternativ, které jsou bezpečné a netoxické 
již od návrhu;

34. zdůrazňuje, že je třeba, aby právní 
předpisy Unie v oblasti chemických látek 
poskytovaly pobídky pro bezpečnou a 
udržitelnou chemii, materiály (včetně 
plastů) a technologie včetně nechemických 
alternativ, které jsou bezpečné a netoxické 
již od návrhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 387
Ondřej Knotek, Andreas Glück

Návrh usnesení
Bod 34
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. zdůrazňuje, že je třeba, aby právní 
předpisy Unie v oblasti chemických látek 
poskytovaly pobídky pro udržitelnou 
chemii, materiály (včetně plastů) a 
technologie včetně nechemických 
alternativ, které jsou bezpečné a netoxické 
již od návrhu;

34. zdůrazňuje, že je třeba, aby právní 
předpisy Unie v oblasti chemických látek 
poskytovaly pobídky pro udržitelnou 
chemii, materiály (včetně plastů) a 
technologie včetně nechemických 
alternativ, které jsou bezpečné a udržitelné 
již od návrhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 388
Anja Hazekamp

Návrh usnesení
Bod 34 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34a. trvá na tom, že je zásadně důležité, 
aby všechny agentury posuzující rizika 
měly dostatečné zdroje k tomu, aby mohly 
plnit všechny své úkoly a povinnosti, 
provádět dodatečný výzkum a poskytovat 
nevyžádané vědecké poradenství v 
záležitostech spadajících do jejich 
působnosti, jako jsou nové a vznikající 
chemické hrozby, a vyzývá Komisi a 
členské státy, aby poskytly potřebné 
finanční prostředky a zajistily v tomto 
ohledu dlouhodobou bezpečnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 389
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Irena Joveva, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine 
Chabaud, Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță, Michal Wiezik

Návrh usnesení
Bod 34 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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34a. zdůrazňuje, že je třeba učinit více 
pro přechod na používání chemických 
látek a materiálů, které jsou udržitelné a 
bezpečné již od návrhu; vyzývá Komisi, 
aby vypracovala kritéria EU pro 
udržitelné chemické látky na základě 
vědeckého návrhu agentury ECHA, který 
vychází z její současné práce, a to i na 
mezinárodní úrovni, a ze znalostí, 
zkušeností a databáze agentury ECHA;

Or. en

Pozměňovací návrh 390
Sven Giegold

Návrh usnesení
Bod 34 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34a. zdůrazňuje, že je zapotřebí zavést 
nebo upravit hospodářské nástroje k 
dosažení internalizace externích nákladů 
v rámci celého životního cyklu 
chemických látek;

Or. en

Pozměňovací návrh 391
Martin Hojsík, Irena Joveva, Véronique Trillet-Lenoir, Fredrick Federley, Pascal 
Canfin, Nicolae Ştefănuță, Michal Wiezik, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. připomíná, že příjmy z poplatků, 
které agentura ECHA obdrží, se podstatně 
sníží; vyzývá k vytvoření udržitelného 
mechanismu financování s cílem zajistit 
řádné dlouhodobé fungování agentury, 
odstranit nedostatky, které jsou důsledkem 
oddělení rozpočtových položek, a 

35. připomíná, že příjmy z poplatků, 
které agentura ECHA obdrží, se podstatně 
sníží; vyzývá k přezkumu jejího modelu 
financování a k zavedení předvídatelného 
a udržitelného mechanismu financování s 
cílem zajistit řádné dlouhodobé fungování 
agentury, odstranit nedostatky, které jsou 



PE650.516v01-00 14/29 AM\1203471CS.docx

CS

poskytnout agentuře zdroje potřebné k 
uspokojení rostoucí poptávky po její 
činnosti a dostatečné doplňkové zdroje na 
případnou další činnost;

důsledkem oddělení rozpočtových položek, 
a poskytnout agentuře zdroje potřebné k 
uspokojení rostoucí poptávky po její 
činnosti a dostatečné doplňkové zdroje na 
případnou další činnost vyžadovanou v 
rámci nového víceletého finančního 
rámce; vyzývá Komisi a Radu, aby v rámci 
ročních rozpočtových procesů nesnižovaly 
zdroje agentury ECHA a aby poskytly 
dodatečné zdroje na jakékoli další 
požadované úkoly, jako je provádění 
vlastních hodnocení látek;

Or. en

Pozměňovací návrh 392
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. připomíná, že příjmy z poplatků, 
které agentura ECHA obdrží, se podstatně 
sníží; vyzývá k vytvoření udržitelného 
mechanismu financování s cílem zajistit 
řádné dlouhodobé fungování agentury, 
odstranit nedostatky, které jsou důsledkem 
oddělení rozpočtových položek, a 
poskytnout agentuře zdroje potřebné k 
uspokojení rostoucí poptávky po její 
činnosti a dostatečné doplňkové zdroje na 
případnou další činnost;

35. připomíná, že příjmy z poplatků, 
které agentura ECHA obdrží, se podstatně 
sníží; vyzývá k vytvoření udržitelného 
mechanismu financování s cílem zajistit 
řádné dlouhodobé fungování agentury, 
odstranit nedostatky, které jsou důsledkem 
oddělení rozpočtových položek, a 
poskytnout agentuře zdroje potřebné k 
uspokojení rostoucí poptávky po její 
činnosti a dostatečné doplňkové zdroje na 
případnou další činnost včetně 
vyčleněného rozpočtu pro tým v rámci 
agentury ECHA, který se bude výhradně 
zabývat ochranou zvířat a prosazováním 
metod nezahrnujících zkoušky na 
zvířatech ve všech činnostech agentury 
ECHA;

Or. en

Pozměňovací návrh 393
Anja Hazekamp
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Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. připomíná, že příjmy z poplatků, 
které agentura ECHA obdrží, se podstatně 
sníží; vyzývá k vytvoření udržitelného 
mechanismu financování s cílem zajistit 
řádné dlouhodobé fungování agentury, 
odstranit nedostatky, které jsou důsledkem 
oddělení rozpočtových položek, a 
poskytnout agentuře zdroje potřebné k 
uspokojení rostoucí poptávky po její 
činnosti a dostatečné doplňkové zdroje na 
případnou další činnost;

35. připomíná, že příjmy z poplatků, 
které agentura ECHA obdrží, se podstatně 
sníží; vyzývá k vytvoření udržitelného 
mechanismu financování s cílem zajistit 
řádné dlouhodobé fungování agentury, 
odstranit nedostatky, které jsou důsledkem 
oddělení rozpočtových položek, a 
poskytnout agentuře zdroje potřebné k 
uspokojení rostoucí poptávky po její 
činnosti a dostatečné doplňkové zdroje na 
případnou další činnost včetně 
vyčleněného rozpočtu pro tým v rámci 
agentury ECHA, který se bude výhradně 
zabývat ochranou zvířat a prosazováním 
metod nezahrnujících zkoušky na 
zvířatech ve všech činnostech agentury 
ECHA;

Or. en

Pozměňovací návrh 394
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini, Tilly Metz

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. připomíná, že příjmy z poplatků, 
které agentura ECHA obdrží, se podstatně 
sníží; vyzývá k vytvoření udržitelného 
mechanismu financování s cílem zajistit 
řádné dlouhodobé fungování agentury, 
odstranit nedostatky, které jsou důsledkem 
oddělení rozpočtových položek, a 
poskytnout agentuře zdroje potřebné k 
uspokojení rostoucí poptávky po její 
činnosti a dostatečné doplňkové zdroje na 
případnou další činnost;

35. připomíná, že příjmy z poplatků, 
které agentura ECHA obdrží, se podstatně 
sníží; vyzývá k vytvoření udržitelného 
mechanismu financování s cílem zajistit 
řádné dlouhodobé fungování agentury, 
odstranit nedostatky, které jsou důsledkem 
oddělení rozpočtových položek, a 
poskytnout agentuře zdroje potřebné k 
uspokojení rostoucí poptávky po její 
činnosti a dostatečné doplňkové zdroje na 
případnou další činnost včetně 
vyčleněného rozpočtu pro tým v rámci 
agentury ECHA, který se bude výhradně 
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zabývat prosazováním metod 
nezahrnujících zkoušky na zvířatech ve 
všech činnostech agentury ECHA;

Or. en

Pozměňovací návrh 395
Jessica Polfjärd

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. připomíná, že příjmy z poplatků, 
které agentura ECHA obdrží, se podstatně 
sníží; vyzývá k vytvoření udržitelného 
mechanismu financování s cílem zajistit 
řádné dlouhodobé fungování agentury, 
odstranit nedostatky, které jsou důsledkem 
oddělení rozpočtových položek, a 
poskytnout agentuře zdroje potřebné k 
uspokojení rostoucí poptávky po její 
činnosti a dostatečné doplňkové zdroje na 
případnou další činnost;

35. zdůrazňuje, že je třeba, aby právní 
předpisy Unie v oblasti chemických látek 
poskytovaly pobídky pro udržitelnou 
chemii, materiály (včetně plastů) a 
technologie včetně nechemických 
alternativ, které jsou bezpečné a udržitelné 
a snižují riziko v rámci celého 
hodnotového řetězce;

Or. en

Pozměňovací návrh 396
Alexander Bernhuber

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. připomíná, že příjmy z poplatků, 
které agentura ECHA obdrží, se podstatně 
sníží; vyzývá k vytvoření udržitelného 
mechanismu financování s cílem zajistit 
řádné dlouhodobé fungování agentury, 
odstranit nedostatky, které jsou důsledkem 
oddělení rozpočtových položek, a 
poskytnout agentuře zdroje potřebné k 
uspokojení rostoucí poptávky po její 

35. připomíná, že příjmy z poplatků, 
které agentura ECHA obdrží, se podstatně 
sníží; vyzývá k vytvoření udržitelného 
mechanismu financování s cílem zajistit 
řádné dlouhodobé fungování agentury, 
odstranit veškeré nedostatky, zejména ty, 
které jsou důsledkem oddělení 
rozpočtových položek, a poskytnout 
agentuře zdroje potřebné k uspokojení 
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činnosti a dostatečné doplňkové zdroje na 
případnou další činnost;

rostoucí poptávky po její činnosti a 
dostatečné doplňkové zdroje na případnou 
další činnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 397
Martin Hojsík, Irena Joveva, Véronique Trillet-Lenoir, Pascal Canfin, Nicolae 
Ştefănuță, Michal Wiezik

Návrh usnesení
Bod 35 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35a. žádá odpovídající personální 
obsazení a rozpočet pro útvary Komise, 
které musí zajistit úspěšné provádění 
strategie pro udržitelnost v oblasti 
chemických látek; zdůrazňuje, že 
přidělování zdrojů musí být v souladu se 
současnými i dlouhodobými politickými 
prioritami, a proto v souvislosti se 
Zelenou dohodou pro Evropu očekává 
výrazné posílení lidských zdrojů, zejména 
na Generálním ředitelství pro životní 
prostředí a v příslušných agenturách EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 398
Anja Hazekamp

Návrh usnesení
Bod 35 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35a. odsuzuje současnou praxi, kdy se 
členské státy zdráhají navrhovat škodlivé 
chemické látky, které by měly být zařazeny 
na seznam látek vzbuzujících mimořádné 
obavy podle nařízení REACH, jsou-li tyto 
látky vyráběny na jejich území, a 
zdůrazňuje, že právní předpisy EU týkající 
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se chemických látek a jejich provádění by 
se měly řídit obavami o zdraví, a nikoli 
hospodářskými zájmy;

Or. en

Pozměňovací návrh 399
Sven Giegold

Návrh usnesení
Bod 36 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36a. vyzývá Komisi, aby provedla audit 
systémů vymáhání práva v členských 
státech, pokud jde o právní předpisy 
týkající se chemických látek, a aby 
předložila doporučení za účelem zlepšení, 
prohloubení spolupráce a koordinace 
mezi donucovacími orgány a aby v 
případě potřeby navrhla nástroje EU pro 
vymáhání práva; žádá Komisi, aby využila 
pravomoci udělené podle čl. 11 odst. 4 
nařízení (EU) 2019/10203a k zajištění 
odpovídajícího testování výrobků v celé 
Unii;
_________________
3a Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2019/1020 ze dne 20. června 
2019 o dozoru nad trhem a souladu 
výrobků s předpisy a o změně směrnice 
2004/42/ES a nařízení (ES) č. 765/2008 
a (EU) č. 305/2011

Or. en

Pozměňovací návrh 400
Martin Hojsík, Irena Joveva, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, Pascal 
Canfin, Nicolae Ştefănuță, Michal Wiezik

Návrh usnesení
Bod 36 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36a. domnívá se, že členské státy by 
měly obdržet jasné pokyny ohledně toho, 
jak posílit své systémy prosazování práva v 
oblasti právních předpisů upravujících 
chemické látky, a že je třeba posílit 
koordinaci a spolupráci donucovacích 
orgánů členských států v této oblasti; 
vyzývá Komisi, aby při vytváření těchto 
pokynů vyšla z auditu systémů vymáhání 
práva a přihlédla ke zkušenostem 
získaným v rámci fóra REACH;

Or. en

Pozměňovací návrh 401
Cindy Franssen, Michal Wiezik

Návrh usnesení
Bod 36 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36a. vyzývá Komisi, aby podpořila 
vytvoření evropské sítě měst a místních 
komunit bez endokrinních disruptorů s 
cílem zlepšit spolupráci a zajistit výměnu 
osvědčených postupů, obdobně jako je 
tomu v případě Paktu starostů a 
primátorů v oblasti klimatu a energetiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 402
Sven Giegold

Návrh usnesení
Bod 36 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36b. vyzývá Komisi, aby urychleně 
přijala právní opatření, pokud zjistí, že 
právní předpisy EU týkající se chemických 
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látek nejsou dodržovány; připomíná svou 
poznámku ze dne 16. ledna 20204a, že 
postupy v oblasti porušování právních 
předpisů na ochranu životního prostředí 
musí být účinnější; žádá Komisi, aby 
přezkoumala své interní pokyny k řízení o 
nesplnění povinnosti a aby využila 
chystané sdělení o zlepšování právní 
úpravy k zajištění rychlého a účinného 
prosazování evropských právních 
předpisů;
_________________
4a Usnesení Evropského parlamentu ze 
dne 16. ledna 2020 o 15. zasedání 
konference smluvních stran (COP15) 
Úmluvy o biologické rozmanitosti

Or. en

Pozměňovací návrh 403
Sven Giegold

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. vyzývá Komisi k zajištění toho, aby 
dovážené produkty splňovaly stejné normy, 
jaké platí pro chemické látky a produkty 
vyráběné v Unii; domnívá se, že je třeba 
posílit kontroly nedodržování předpisů v 
Unii i na jejích hranicích;

37. vyzývá Komisi k zajištění toho, aby 
dovážené produkty i vyvážené chemické 
látky a produkty splňovaly stejné normy, 
jaké platí pro chemické látky a produkty 
vyráběné a používané v Unii; domnívá se, 
že je třeba posílit kontroly nedodržování 
předpisů v Unii i na jejích hranicích; vítá 
Dlouhodobý akční plán pro lepší 
provádění a prosazování pravidel 
jednotného trhu5a a vyzývá Komisi, aby 
plně využila připravovaných návrhů 
(jednotný celní portál, program pro 
spotřebitele, zákon o digitálních službách 
atd.) k zajištění prosazování právních 
předpisů týkajících se chemických látek;
_________________
5a COM(2020) 94 final.
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Or. en

Pozměňovací návrh 404
Pietro Fiocchi

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. vyzývá Komisi k zajištění toho, aby 
dovážené produkty splňovaly stejné normy, 
jaké platí pro chemické látky a produkty 
vyráběné v Unii; domnívá se, že je třeba 
posílit kontroly nedodržování předpisů v 
Unii i na jejích hranicích;

37. vyzývá Komisi k zajištění toho, aby 
dovážené produkty splňovaly stejné normy, 
jaké platí pro chemické látky a produkty 
vyráběné v Unii; domnívá se, že je třeba 
posílit kontroly nedodržování předpisů v 
Unii i na jejích hranicích, a to 
prohloubením spolupráce mezi celními 
orgány a vývojem zvláštních digitálních 
nástrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 405
Martin Hojsík, Irena Joveva, Véronique Trillet-Lenoir, Pascal Canfin, Nicolae 
Ştefănuță, Michal Wiezik

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. vyzývá Komisi k zajištění toho, aby 
dovážené produkty splňovaly stejné normy, 
jaké platí pro chemické látky a produkty 
vyráběné v Unii; domnívá se, že je třeba 
posílit kontroly nedodržování předpisů v 
Unii i na jejích hranicích;

37. vyzývá Komisi k zajištění toho, aby 
dovážené a vyvážené chemické látky a 
produkty splňovaly stejné normy, jaké platí 
pro chemické látky a produkty vyráběné v 
Unii, s cílem zajistit rovné podmínky pro 
výrobce z EU a ze třetích zemí; domnívá 
se, že je třeba posílit kontroly 
nedodržování předpisů v Unii i na jejích 
hranicích;

Or. en
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Pozměňovací návrh 406
Maria Arena, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Delara Burkhardt, Günther 
Sidl

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. vyzývá Komisi k zajištění toho, aby 
dovážené produkty splňovaly stejné normy, 
jaké platí pro chemické látky a produkty 
vyráběné v Unii; domnívá se, že je třeba 
posílit kontroly nedodržování předpisů v 
Unii i na jejích hranicích;

37. vyzývá Komisi k zajištění toho, aby 
dovážené a vyvážené chemické látky a 
produkty splňovaly stejné normy, jaké platí 
pro chemické látky a produkty vyráběné v 
Unii; domnívá se, že je třeba posílit 
kontroly nedodržování předpisů v Unii i na 
jejích hranicích;

Or. en

Pozměňovací návrh 407
Anja Hazekamp

Návrh usnesení
Bod 37 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37a. se znepokojením konstatuje, že 
země nadále vyrábějí chemické látky, 
které se nesmějí používat v EU, ale jsou 
vyváženy do třetích zemí; zdůrazňuje, že 
právo na netoxické životní prostředí je 
univerzálním právem; konstatuje, že 
produkty obsahující tyto chemické látky 
nebo jejich rezidua budou pravděpodobně 
rovněž uvedeny na trh EU, a vyzývá k 
přijetí právních předpisů, které by 
zakázaly vývoz chemických látek, jejichž 
použití není v EU povoleno;

Or. en

Pozměňovací návrh 408
Maria Arena, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Delara Burkhardt, Günther 
Sidl
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Návrh usnesení
Bod 37 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37a. vyzývá Komisi, aby zakázala dovoz 
produktů obsahujících rezidua 
nebezpečných látek, u nichž nelze stanovit 
prahové hodnoty a které jsou v EU 
zakázané, neboť u nich neexistuje 
bezpečná míra expozice, a aby 
uplatňovala stejné maximální limity 
reziduí na další látky v dovážených 
produktech jako na látky vyráběné v EU s 
cílem zajistit rovné podmínky pro výrobce 
a zemědělce z EU i ze třetích zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 409
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nicolás González Casares, Javi 
López

Návrh usnesení
Bod 37 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37a. vyzývá Evropskou komisi a členské 
státy, aby vypracovaly politiku, která by 
usnadnila a podpořila návrat chemické 
výroby do Evropy ve strategických 
hodnotových řetězcích, jako jsou účinné 
složky léčivých přípravků a dezinfekční 
prostředky, a zabránily tak závislosti 
Evropy na třetích zemích a zajistily 
dostupnost těchto produktů z hlediska 
zdraví a bezpečnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 410
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Martin Hojsík, Pascal Canfin
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Návrh usnesení
Bod 37 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
politicky i finančně podpořily všechny 
mezinárodní struktury a procesy, jejichž 
cílem je dosáhnout řádného nakládání s 
chemickými látkami po celém světě; 

Or. en

Pozměňovací návrh 411
Anja Hazekamp

Návrh usnesení
Bod 37 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37b. vyjadřuje politování nad tím, že 
nebyly všeobecně ratifikovány všechny 
právně závazné smlouvy týkající se 
některých z nejškodlivějších chemických 
látek a otázek celosvětového zájmu, 
poukazuje na to, že mnoho nebezpečných 
látek stále není zahrnuto v závazných 
celosvětových smlouvách, vyzývá Komisi a 
členské státy, aby převzaly vedoucí úlohu 
při posilování stávajících smluv, jako je 
Stockholmská úmluva, s cílem odstranit 
nedostatky v systémech regulace a 
hodnocení průmyslových chemických 
látek a řešit problém, který představují 
velké zásoby zbývajících zastaralých 
pesticidů a polychlorovaných bifenylů;

Or. en

Pozměňovací návrh 412
Maria Arena, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Delara Burkhardt, Günther 
Sidl
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Návrh usnesení
Bod 37 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37b. vyzývá Komisi, aby uznala 
chemické znečištění (a to i pesticidy) jako 
jednu z hlavních příčin krize v oblasti 
biologické rozmanitosti a aby předložila 
právní návrhy, které by řešily 
problematiku perzistentních, 
akumulativních a mobilních chemických 
látek v životním prostředí a jejich 
nepříznivé dopady na ekosystémy a 
biologickou rozmanitost;

Or. en

Pozměňovací návrh 413
Maria Arena, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Delara Burkhardt, Günther 
Sidl

Návrh usnesení
Bod 37 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37c. zdůrazňuje, že udržitelnost v 
oblasti chemických látek musí rovněž 
zahrnovat sociální a environmentální 
odpovědnost chemického průmyslu a 
chemických podniků v rámci celého 
dodavatelského řetězce;

Or. en

Pozměňovací návrh 414
Maria Arena, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Delara Burkhardt, Günther 
Sidl

Návrh usnesení
Bod 37 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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37d. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
meziodvětvový právní rámec EU 
upravující odpovědnost podniků, včetně 
zvláštních ustanovení pro chemický 
průmysl; zdůrazňuje, že povinnost náležité 
péče by měla být uplatňována v celém 
dodavatelském řetězci chemických látek, 
od těžby surovin po následné uživatele a 
nakládání s odpady, aby se zajistilo, že 
chemický průmysl bude dodržovat sociální 
a environmentální normy v EU i mimo ni, 
a aby se obětem zajistily přiměřené 
opravné prostředky a přístup ke 
spravedlnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 415
Sven Giegold

Návrh usnesení
Bod 38 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38a. vyzývá Komisi, aby i nadále 
pracovala na nástupci strategického 
přístupu k mezinárodnímu nakládání s 
chemickými látkami (SAICM), včetně 
reformy zvláštního programu; vyzývá 
Komisi, aby se v této souvislosti podílela 
na jednáních o vytvoření vhodného, 
předvídatelného a udržitelného 
mechanismu financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 416
Maria Spyraki, Nikos Androulakis

Návrh usnesení
Bod 38 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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38a. žádá, aby byla v rámci nové 
strategie pro udržitelnost v oblasti 
chemických látek vypracována politika, 
která vrátí do Evropy chemickou výrobu 
ve strategických odvětvích, jako jsou např. 
účinné složky léčivých přípravků, 
dezinfekční prostředky a sanitární 
materiály, s cílem zabránit nadměrné 
závislosti EU na třetích zemích v 
případech sanitárních krizí, jako jsou 
pandemie atd.;

Or. en

Pozměňovací návrh 417
Ondřej Knotek, Ulrike Müller

Návrh usnesení
Bod 38 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38a. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
politiku, která by jí umožnila vrátit do 
Evropské unie výrobu chemických látek, 
jako jsou účinné složky léčivých 
přípravků, s cílem získat znovu kontrolu v 
této strategické oblasti, zajistit bezpečný 
přístup k těmto látkám a zabránit 
nedostatku léků, aniž by byly ohroženy 
výhody, které otevřeným ekonomikám 
přináší mezinárodní obchod;

Or. en

Pozměňovací návrh 418
Hermann Tertsch

Návrh usnesení
Bod 38 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38a. žádá, aby v rámci nové strategie 
byla vypracována politika, která do 
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Evropy vrátí výrobu chemických látek ve 
strategických hodnotových řetězcích, jako 
jsou účinné složky léčivých přípravků, 
dezinfekční prostředky atd., s cílem omezit 
závislost na dodávkách základních 
produktů pro evropské občany ze třetích 
zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 419
Alessandra Moretti

Návrh usnesení
Bod 38 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38a. žádá, aby v rámci nové strategie 
byla vypracována politika, která do 
Evropy vrátí výrobu chemických látek ve 
strategických hodnotových řetězcích, jako 
jsou účinné složky léčivých přípravků atd., 
aby Evropa nebyla příliš závislá na jiných 
částech světa, pokud jde o zajištění 
dostupnosti těchto výrobků z hlediska 
zdraví a bezpečnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 420
Hermann Tertsch

Návrh usnesení
Bod 38 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38b. znovu zdůrazňuje, že je třeba, aby 
strategie pro chemické látky vytvářela růst 
a podporovala zaměstnanost, a naléhavě 
žádá Komisi, aby v rámci plánu obnovy po 
skončení krize zvážila strategický význam 
opětovného investování a relokalizace 
kritických výrobních kapacit zpět do 
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Evropy;

Or. en

Pozměňovací návrh 421
Monika Beňová

Návrh usnesení
Bod 39 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

zdůrazňuje zdravotní rizika na pracovišti 
vznikající v důsledku expozice chemickým 
látkám; žádá Komisi, aby zajistila 
odpovídající vzdělávání a odbornou 
přípravu občanů EU, jejichž zaměstnání 
přímo nebo nepřímo souvisí s chemickými 
látkami, s cílem omezit možnou újmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 422
Jessica Polfjärd

Návrh usnesení
Bod 39 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39a. vyzývá Komisi, aby důkladně 
posoudila závislost členských států na 
dovozech chemických látek v kritických 
hodnotových řetězcích, jako jsou účinné 
složky léčivých přípravků, dezinfekční 
prostředky atd., ze třetích zemí a veškerá 
související zdravotní rizika;

Or. en


