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

Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. žiada, aby sa malým a stredným 
podnikom poskytla podpora pri 
dodržiavaní právnych predpisov EÚ v 
oblasti chemických látok;

32. žiada, aby sa malým a stredným 
podnikom poskytla podpora pri 
dodržiavaní právnych predpisov EÚ v 
oblasti chemických látok vrátane 
technickej podpory pri nahrádzaní 
nebezpečných chemikálií, pričom sa 
zabezpečí, aby v tejto súvislosti žiadne 
osobitné režimy nenarúšali ochranu 
pracovníkov MSP, verejnosti ani 
životného prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 368
Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. žiada, aby sa malým a stredným 
podnikom poskytla podpora pri 
dodržiavaní právnych predpisov EÚ v 
oblasti chemických látok;

32. žiada, aby sa malým a stredným 
podnikom poskytla podpora pri 
dodržiavaní právnych predpisov EÚ v 
oblasti chemických látok prostredníctvom 
podpory výskumu a vývoja, investícií do 
udržateľných chemikálií a 
technologických inovácií v rámci 
programov EÚ, ako je Horizont Európa;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 369
Sven Giegold

Návrh uznesenia
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Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. žiada, aby sa malým a stredným 
podnikom poskytla podpora pri 
dodržiavaní právnych predpisov EÚ v 
oblasti chemických látok;

32. žiada, aby sa malým a stredným 
podnikom poskytla podpora pri 
dodržiavaní právnych predpisov EÚ v 
oblasti chemických látok vrátane 
technickej podpory pri nahrádzaní 
nebezpečných látok bezpečnými 
alternatívami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 370
Alexander Bernhuber

Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. žiada, aby sa malým a stredným 
podnikom poskytla podpora pri 
dodržiavaní právnych predpisov EÚ v 
oblasti chemických látok;

32. žiada prijatie právnych predpisov v 
oblasti chemických látok, ktoré umožnia 
MSP prosperovať; zdôrazňuje, že právne 
predpisy v oblasti chemických látok by 
mali byť vypracované tak, aby ich mohli 
MSP vykonávať;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. žiada, aby sa malým a stredným 
podnikom poskytla podpora pri 
dodržiavaní právnych predpisov EÚ v 
oblasti chemických látok;

32. žiada, aby sa malým a stredným 
podnikom poskytla podpora pri 
dodržiavaní právnych predpisov EÚ v 
oblasti chemických látok a prechode na 
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výrobu a používanie bezpečných a 
udržateľných výrobkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 372
Maria Spyraki, Nikos Androulakis

Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. žiada, aby sa malým a stredným 
podnikom poskytla podpora pri 
dodržiavaní právnych predpisov EÚ v 
oblasti chemických látok;

32. žiada, aby sa malým a stredným 
podnikom poskytla podpora pri 
dodržiavaní právnych predpisov EÚ v 
oblasti chemických látok s cieľom 
podporiť výrobu bezpečných a 
udržateľných výrobkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 373
Maria Spyraki

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. zdôrazňuje, že právne predpisy sú 
kľúčom k nasmerovaniu potrebných 
inovácií na prechod na udržateľný obehový 
chemický priemysel a dlhodobé investície;

33. zdôrazňuje, že právne predpisy 
poskytujúce regulačnú stabilitu a 
predvídateľnosť sú kľúčom k 
nasmerovaniu potrebných inovácií na 
prechod na udržateľný obehový priemysel 
a dlhodobé investície, a preto by dôsledné 
zapojenie a spolupráca zainteresovaných 
strán mali byť stimulované;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 374
Pietro Fiocchi
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Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. zdôrazňuje, že právne predpisy sú 
kľúčom k nasmerovaniu potrebných 
inovácií na prechod na udržateľný obehový 
chemický priemysel a dlhodobé investície;

33. zdôrazňuje, že regulačná stabilita a 
predvídateľnosť sú kľúčom k 
nasmerovaniu potrebných inovácií na 
prechod na udržateľný obehový chemický 
priemysel, ktorý využíva obnoviteľné 
suroviny a je schopný transformovať 
priemyselné areály na biorafinérie, a 
dlhodobé investície;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 375
Danilo Oscar Lancini

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. zdôrazňuje, že právne predpisy sú 
kľúčom k nasmerovaniu potrebných 
inovácií na prechod na udržateľný obehový 
chemický priemysel a dlhodobé investície;

33. zdôrazňuje, že stabilné a 
transparentné regulačné prostredie s 
náležite informovanými a do veľkej miery 
zapojenými zainteresovanými stranami sú 
kľúčom k nasmerovaniu potrebných 
inovácií na prechod na udržateľný obehový 
priemysel a dlhodobé investície;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 376
Simona Bonafè

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. zdôrazňuje, že právne predpisy sú 
kľúčom k nasmerovaniu potrebných 

33. zdôrazňuje, že právne predpisy sú 
kľúčom k nasmerovaniu potrebných 
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inovácií na prechod na udržateľný obehový 
chemický priemysel a dlhodobé investície;

inovácií na prechod na udržateľný obehový 
chemický priemysel vrátane využívania 
obnoviteľných surovín na podporu 
biohospodárstvaa dlhodobé investície;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 377
Sven Giegold

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. zdôrazňuje, že právne predpisy sú 
kľúčom k nasmerovaniu potrebných 
inovácií na prechod na udržateľný obehový 
chemický priemysel a dlhodobé investície;

33. zdôrazňuje, že právne predpisy sú 
kľúčom k nasmerovaniu potrebných 
inovácií na prechod na udržateľný, 
bezpečný a obehový chemický priemysel a 
dlhodobé investície v záujme dosiahnutia 
životného prostredia bez toxických látok;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. zdôrazňuje, že právne predpisy sú 
kľúčom k nasmerovaniu potrebných 
inovácií na prechod na udržateľný obehový 
chemický priemysel a dlhodobé investície;

33. zdôrazňuje, že právne predpisy sú 
kľúčom k nasmerovaniu potrebných 
inovácií na prechod na udržateľný, 
bezpečný a obehový chemický priemysel a 
dlhodobé investície;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 379
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nicolás González Casares, Javi 
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López

Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. zdôrazňuje, že treba, aby právne 
predpisy Únie v oblasti chemických látok 
stimulovali udržateľnú chémiu, materiály 
(vrátane plastov) a technológie, a to aj 
nechemické alternatívy, ktoré sú bezpečné 
a netoxické už svojimi vlastnosťami;

34. zdôrazňuje, že treba, aby právne 
predpisy Únie v oblasti chemických látok 
stimulovali udržateľnú chémiu, materiály 
(vrátane plastov) a technológie, a to aj 
nechemické alternatívy, ktoré sú bezpečné 
a netoxické už svojimi vlastnosťami; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje, že stratégia by mala 
vytvárať príležitosti na rozšírenie 
technológií, ako je chemická recyklácia, a 
na zvýšenie využívania chémie na riešenia 
v rámci zelenej dohody, ako sú solárne 
panely, veterné turbíny, batérie a 
energeticky účinné materiály; vyzýva tiež 
Komisiu, aby vypracovala zásady 
posudzovania udržateľnosti doplnené o 
normy pre výrobky (ako je rámec 
udržateľnej produktovej politiky);

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. zdôrazňuje, že treba, aby právne 
predpisy Únie v oblasti chemických látok 
stimulovali udržateľnú chémiu, materiály 
(vrátane plastov) a technológie, a to aj 
nechemické alternatívy, ktoré sú bezpečné 
a netoxické už svojimi vlastnosťami;

34. zdôrazňuje, že treba, aby právne 
predpisy Únie v oblasti chemických látok 
stimulovali udržateľnú chémiu, materiály a 
technológie, a to aj nechemické alternatívy, 
ktoré sú bezpečné a netoxické už svojimi 
vlastnosťami, zdôrazňuje, že je potrebné 
zaviesť a upraviť hospodárske nástroje 
tak, aby odrážali internalizáciu externých 
nákladov vrátane nákladov na zdravie a 
životné prostredie počas celého životného 
cyklu výroby, používania a 
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zneškodňovania chemických látok bez 
ohľadu na to, či sa používajú v rámci 
Únie alebo mimo nej ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 381
Maria Spyraki

Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. zdôrazňuje, že treba, aby právne 
predpisy Únie v oblasti chemických látok 
stimulovali udržateľnú chémiu, materiály 
(vrátane plastov) a technológie, a to aj 
nechemické alternatívy, ktoré sú bezpečné 
a netoxické už svojimi vlastnosťami;

34. zdôrazňuje, že treba, aby právne 
predpisy Únie v oblasti chemických látok 
stimulovali udržateľnú chémiu, materiály 
(vrátane plastov) a technológie, a to aj 
nechemické alternatívy, ktoré sú bezpečné 
a bezpečné už svojimi vlastnosťami; 
vyzýva Komisiu, aby vypracovala zásady 
posudzovania udržateľnosti doplnené o 
normy pre výrobky (ako je rámec 
udržateľnej produktovej politiky);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 382
Pietro Fiocchi

Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. zdôrazňuje, že treba, aby právne 
predpisy Únie v oblasti chemických látok 
stimulovali udržateľnú chémiu, materiály 
(vrátane plastov) a technológie, a to aj 
nechemické alternatívy, ktoré sú bezpečné 
a netoxické už svojimi vlastnosťami;

34. zdôrazňuje, že treba, aby právne 
predpisy Únie v oblasti chemických látok 
stimulovali udržateľnú chémiu a chémiu 
využívajúcu biologické materiály, ako sú 
fondy vyčlenené na chémiu využívajúcu 
biologické materiály (t. j. spoločný podnik 
pre priemyselné odvetvia využívajúce 
biologické materiály), materiály (vrátane 
plastov) a technológie, a to aj nechemické 
alternatívy, ktoré sú bezpečné a netoxické 
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už svojimi vlastnosťami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 383
Ulrike Müller, Jan Huitema

Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. zdôrazňuje, že treba, aby právne 
predpisy Únie v oblasti chemických látok 
stimulovali udržateľnú chémiu, materiály 
(vrátane plastov) a technológie, a to aj 
nechemické alternatívy, ktoré sú bezpečné 
a netoxické už svojimi vlastnosťami;

34. zdôrazňuje, že treba, aby právne 
predpisy Únie v oblasti chemických látok 
stimulovali udržateľnú chémiu, materiály 
(vrátane plastov) a technológie, a to aj 
nechemické alternatívy, ktoré sú bezpečné 
a prispievajú k znižovaniu 
environmentálnych a zdravotných rizík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 384
Simona Bonafè

Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. zdôrazňuje, že treba, aby právne 
predpisy Únie v oblasti chemických látok 
stimulovali udržateľnú chémiu, materiály 
(vrátane plastov) a technológie, a to aj 
nechemické alternatívy, ktoré sú bezpečné 
a netoxické už svojimi vlastnosťami;

34. zdôrazňuje, že treba, aby právne 
predpisy Únie v oblasti chemických látok 
stimulovali udržateľnú chémiu, 
biopolyméry, materiály (vrátane plastov) a 
technológie, a to aj nechemické alternatívy, 
ktoré sú bezpečné a netoxické už svojimi 
vlastnosťami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 385
Danilo Oscar Lancini
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Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. zdôrazňuje, že treba, aby právne 
predpisy Únie v oblasti chemických látok 
stimulovali udržateľnú chémiu, materiály 
(vrátane plastov) a technológie, a to aj 
nechemické alternatívy, ktoré sú bezpečné 
a netoxické už svojimi vlastnosťami;

34. zdôrazňuje, že treba, aby právne 
predpisy Únie v oblasti chemických látok 
stimulovali udržateľnú chémiu, materiály 
(vrátane plastov) a technológie, ktoré sú 
bezpečné už svojimi vlastnosťami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 386
Sven Giegold

Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. zdôrazňuje, že treba, aby právne 
predpisy Únie v oblasti chemických látok 
stimulovali udržateľnú chémiu, materiály 
(vrátane plastov) a technológie, a to aj 
nechemické alternatívy, ktoré sú bezpečné 
a netoxické už svojimi vlastnosťami;

34. zdôrazňuje, že treba, aby právne 
predpisy Únie v oblasti chemických látok 
stimulovali bezpečnú a udržateľnú chémiu, 
materiály (vrátane plastov) a technológie, a 
to aj nechemické alternatívy, ktoré sú 
bezpečné a netoxické už svojimi 
vlastnosťami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 387
Ondřej Knotek, Andreas Glück

Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. zdôrazňuje, že treba, aby právne 
predpisy Únie v oblasti chemických látok 
stimulovali udržateľnú chémiu, materiály 
(vrátane plastov) a technológie, a to aj 
nechemické alternatívy, ktoré sú bezpečné 

34. zdôrazňuje, že treba, aby právne 
predpisy Únie v oblasti chemických látok 
stimulovali udržateľnú chémiu, materiály 
(vrátane plastov) a technológie, a to aj 
nechemické alternatívy, ktoré sú bezpečné 
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a netoxické už svojimi vlastnosťami; a udržateľné už svojimi vlastnosťami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 388
Anja Hazekamp

Návrh uznesenia
Odsek  34 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34a. naliehavo žiada, aby všetky 
agentúry na posudzovanie rizika mali 
dostatočné zdroje nevyhnutne potrebné na 
to, aby mohli plniť všetky svoje úlohy a 
povinnosti, vykonávať dodatočný výskum 
a poskytovať nevyžiadané vedecké 
poradenstvo v otázkach, ktoré patria do 
ich pôsobnosti, ako sú nové a vznikajúce 
chemické hrozby, a vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby poskytli potrebné 
finančné prostriedky a zabezpečili v tejto 
oblasti dlhodobú bezpečnosť;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek  34 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34a. zdôrazňuje, že je potrebné urobiť 
viac v záujme prechodu na používanie 
chemických látok a materiálov, ktoré sú 
udržateľné a bezpečné už svojimi 
vlastnosťami; vyzýva Komisiu, aby 
vypracovala kritériá EÚ pre udržateľné 
chemické látky na základe vedeckého 
návrhu agentúry ECHA vychádzajúc z jej 
súčasnej práce, a to aj na medzinárodnej 
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úrovni, a z poznatkov, skúseností a 
databázy agentúry ECHA;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 390
Sven Giegold

Návrh uznesenia
Odsek  34 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34a. zdôrazňuje potrebu zaviesť a/alebo 
upraviť hospodárske nástroje s cieľom 
dosiahnuť internalizáciu externých 
nákladov počas celého životného cyklu 
chemikálií;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 35

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35. pripomína, že príjmy z poplatkov 
pre agentúru ECHA sa podstatne znížia; 
požaduje vytvorenie udržateľného 
mechanizmu financovania s cieľom 
zabezpečiť jeho riadne dlhodobé 
fungovanie a odstrániť neefektívnosť v 
dôsledku oddelenia rozpočtových položiek, 
pričom sa poskytnú zdroje na uspokojenie 
rastúcich požiadaviek na jeho súčasnú 
prácu a dostatočné ďalšie zdroje na všetky 
ďalšie potrebné práce;

35. pripomína, že príjmy z poplatkov 
pre agentúru ECHA sa podstatne znížia; 
požaduje revíziu svojho finančného 
modelu a zavedenie predvídateľného a 
udržateľného mechanizmu financovania s 
cieľom zabezpečiť jeho riadne dlhodobé 
fungovanie a odstrániť neefektívnosť v 
dôsledku oddelenia rozpočtových položiek, 
pričom sa poskytnú zdroje na uspokojenie 
rastúcich požiadaviek na jeho súčasnú 
prácu a dostatočné ďalšie zdroje na všetky 
ďalšie potrebné práce v rámci nového 
viacročného finančného rámca; vyzýva 
Komisiu a Radu, aby upustili od 
znižovania zdrojov agentúry ECHA v 
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rámci ročných rozpočtových postupov; 
vyzýva ich ďalej, aby poskytli dodatočné 
zdroje na akékoľvek požadované 
dodatočné úlohy, ako je napríklad 
vykonávanie vlastných hodnotení látok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 392
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 35

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35. pripomína, že príjmy z poplatkov 
pre agentúru ECHA sa podstatne znížia; 
požaduje vytvorenie udržateľného 
mechanizmu financovania s cieľom 
zabezpečiť jeho riadne dlhodobé 
fungovanie a odstrániť neefektívnosť v 
dôsledku oddelenia rozpočtových položiek, 
pričom sa poskytnú zdroje na uspokojenie 
rastúcich požiadaviek na jeho súčasnú 
prácu a dostatočné ďalšie zdroje na všetky 
ďalšie potrebné práce;

35. pripomína, že príjmy z poplatkov 
pre agentúru ECHA sa podstatne znížia; 
požaduje vytvorenie udržateľného 
mechanizmu financovania s cieľom 
zabezpečiť jeho riadne dlhodobé 
fungovanie a odstrániť neefektívnosť v 
dôsledku oddelenia rozpočtových položiek, 
pričom sa poskytnú zdroje na uspokojenie 
rastúcich požiadaviek na jeho súčasnú 
prácu a dostatočné ďalšie zdroje na všetky 
ďalšie potrebné práce vrátane vyčleneného 
rozpočtu pre tím v rámci agentúry ECHA, 
ktorý sa bude venovať ochrane zvierat a 
podpore metód, pri ktorých sa nevyužívajú 
zvieratá, pri všetkých činnostiach 
agentúry ECHA;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 393
Anja Hazekamp

Návrh uznesenia
Odsek 35

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35. pripomína, že príjmy z poplatkov 
pre agentúru ECHA sa podstatne znížia; 

35. pripomína, že príjmy z poplatkov 
pre agentúru ECHA sa podstatne znížia; 
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požaduje vytvorenie udržateľného 
mechanizmu financovania s cieľom 
zabezpečiť jeho riadne dlhodobé 
fungovanie a odstrániť neefektívnosť v 
dôsledku oddelenia rozpočtových položiek, 
pričom sa poskytnú zdroje na uspokojenie 
rastúcich požiadaviek na jeho súčasnú 
prácu a dostatočné ďalšie zdroje na všetky 
ďalšie potrebné práce;

požaduje vytvorenie udržateľného 
mechanizmu financovania s cieľom 
zabezpečiť jeho riadne dlhodobé 
fungovanie a odstrániť neefektívnosť v 
dôsledku oddelenia rozpočtových položiek, 
pričom sa poskytnú zdroje na uspokojenie 
rastúcich požiadaviek na jeho súčasnú 
prácu a dostatočné ďalšie zdroje na všetky 
ďalšie potrebné práce vrátane vyčleneného 
rozpočtu pre tím v rámci agentúry ECHA, 
ktorý sa bude venovať ochrane zvierat a 
podpore metód, pri ktorých sa nevyužívajú 
zvieratá, pri všetkých činnostiach 
agentúry ECHA;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 35

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35. pripomína, že príjmy z poplatkov 
pre agentúru ECHA sa podstatne znížia; 
požaduje vytvorenie udržateľného 
mechanizmu financovania s cieľom 
zabezpečiť jeho riadne dlhodobé 
fungovanie a odstrániť neefektívnosť v 
dôsledku oddelenia rozpočtových položiek, 
pričom sa poskytnú zdroje na uspokojenie 
rastúcich požiadaviek na jeho súčasnú 
prácu a dostatočné ďalšie zdroje na všetky 
ďalšie potrebné práce;

35. pripomína, že príjmy z poplatkov 
pre agentúru ECHA sa podstatne znížia; 
požaduje vytvorenie udržateľného 
mechanizmu financovania s cieľom 
zabezpečiť jeho riadne dlhodobé 
fungovanie a odstrániť neefektívnosť v 
dôsledku oddelenia rozpočtových položiek, 
pričom sa poskytnú zdroje na uspokojenie 
rastúcich požiadaviek na jeho súčasnú 
prácu a dostatočné ďalšie zdroje na všetky 
ďalšie potrebné prácevrátane vyčleneného 
rozpočtu pre tím v rámci agentúry ECHA, 
ktorý sa bude venovať podpore metód, pri 
ktorých sa nevyužívajú zvieratá, pri 
všetkých činnostiach agentúry ECHA;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 395
Jessica Polfjärd
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Návrh uznesenia
Odsek 35

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35. pripomína, že príjmy z poplatkov 
pre agentúru ECHA sa podstatne znížia; 
požaduje vytvorenie udržateľného 
mechanizmu financovania s cieľom 
zabezpečiť jeho riadne dlhodobé 
fungovanie a odstrániť neefektívnosť v 
dôsledku oddelenia rozpočtových položiek, 
pričom sa poskytnú zdroje na uspokojenie 
rastúcich požiadaviek na jeho súčasnú 
prácu a dostatočné ďalšie zdroje na všetky 
ďalšie potrebné práce;

35. zdôrazňuje, že treba, aby právne 
predpisy Únie v oblasti chemických látok 
stimulovali udržateľnú chémiu, materiály 
(vrátane plastov) a technológie, a to aj 
nechemické alternatívy, ktoré sú bezpečné 
a udržateľné a ktoré znižujú riziko v 
rámci hodnotového reťazca;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 396
Alexander Bernhuber

Návrh uznesenia
Odsek 35

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35. pripomína, že príjmy z poplatkov 
pre agentúru ECHA sa podstatne znížia; 
požaduje vytvorenie udržateľného 
mechanizmu financovania s cieľom 
zabezpečiť jeho riadne dlhodobé 
fungovanie a odstrániť neefektívnosť v 
dôsledku oddelenia rozpočtových položiek, 
pričom sa poskytnú zdroje na uspokojenie 
rastúcich požiadaviek na jeho súčasnú 
prácu a dostatočné ďalšie zdroje na všetky 
ďalšie potrebné práce;

35. pripomína, že príjmy z poplatkov 
pre agentúru ECHA sa podstatne znížia; 
požaduje vytvorenie udržateľného 
mechanizmu financovania s cieľom 
zabezpečiť jeho riadne dlhodobé 
fungovanie a odstrániť akúkoľvek 
neefektívnosť, a to najmä neefektívnosť v 
dôsledku oddelenia rozpočtových položiek, 
pričom sa poskytnú zdroje na uspokojenie 
rastúcich požiadaviek na jeho súčasnú 
prácu a dostatočné ďalšie zdroje na všetky 
ďalšie potrebné práce;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 35 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35a. vyzýva na primerané personálne 
obsadenie a rozpočet útvarov Komisie, 
ktoré musia zabezpečiť úspešné 
vykonávanie stratégie udržateľnosti v 
oblasti chemických látok; zdôrazňuje, že 
prideľovanie zdrojov musí zodpovedať 
súčasným aj dlhodobým politickým 
prioritám, a preto v kontexte európskej 
zelenej dohody očakáva významné 
posilnenie ľudských zdrojov, najmä v 
rámci Generálneho riaditeľstva pre 
životné prostredie a príslušných agentúr 
EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 398
Anja Hazekamp

Návrh uznesenia
Odsek 35 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35a. odsudzuje súčasnú prax, keď sa 
členské štáty viac zdráhajú navrhovať 
zaradenie škodlivých chemikálií do 
zoznamu látok vzbudzujúcich veľmi veľké 
obavy (SVHC) podľa nariadenia REACH, 
keď sa vyrábajú v rámci ich hraníc, a 
zdôrazňuje, že právne predpisy EÚ v 
oblasti chemických látok a ich 
vykonávanie by sa mali riadiť 
zdravotnými obavami a nie 
hospodárskymi záujmami;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 399
Sven Giegold

Návrh uznesenia
Odsek 36 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36a. vyzýva Komisiu, aby vykonala 
audit systémov presadzovania v členských 
štátoch, pokiaľ ide o právne predpisy v 
oblasti chemických látok, a aby 
vypracovala odporúčania na zlepšenie, 
posilnila spoluprácu a koordináciu medzi 
orgánmi presadzovania a v prípade 
potreby navrhla nástroje EÚ v oblasti 
presadzovania; vyzýva Komisiu, aby 
využila právomoci udelené podľa článku 
11 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2019/10203a s 
cieľom zabezpečiť dostatočné testovanie 
výrobkov v celej Únii;
_________________
3a Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o 
dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o 
zmene smernice 2004/42/ES a nariadení 
(ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 36 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36a. domnieva sa, že členské štáty by 
mali dostať jasné usmernenie o tom, ako 
posilniť svoje systémy presadzovania 
právnych predpisov v oblasti chemických 
látok, a že by sa mala posilniť 
koordinácia a spolupráca orgánov 
presadzovania práva členských štátov v 
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tejto oblasti; vyzýva Komisiu, aby vydala 
takéto usmernenie na základe auditu 
systémov presadzovania práva a aby 
zohľadnila skúsenosti získané v rámci 
fóra REACH;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 401
Cindy Franssen, Michal Wiezik

Návrh uznesenia
Odsek 36 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36a. vyzýva Komisiu, aby podporila 
vytvorenie európskej siete miest a 
miestnych komunít bez látok narúšajúcich 
endokrinný systém, s cieľom zlepšiť 
spoluprácu a vymieňať si osvedčené 
postupy, analogicky s Dohovorom 
primátorov a starostov o klíme a 
energetike;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 402
Sven Giegold

Návrh uznesenia
Odsek 36 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36b. vyzýva Komisiu, aby podnikla 
rýchle právne kroky, keď zistí, že právne 
predpisy EÚ v oblasti chemických látok sa 
nedodržiavajú; poukazuje na svoje 
pripomienky zo 16. januára 2020 4a o tom, 
že konania týkajúce sa porušovania 
predpisov v oblasti životného prostredia 
musia byť účinnejšie; vyzýva Komisiu, 
aby prehodnotila svoje interné 
usmernenia týkajúce sa postupov v 
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prípade nesplnenia povinnosti a aby 
využila nadchádzajúce oznámenie o lepšej 
právnej regulácii na to, aby zabezpečila 
rýchle a účinné presadzovanie európskych 
právnych predpisov;
_________________
4a Uznesenie Európskeho parlamentu zo 
16. januára 2020 so zreteľom na pätnáste 
zasadnutie konferencie zmluvných strán 
(COP 15) Dohovoru o biodiverzite

Or. en

Pozmeňujúci návrh 403
Sven Giegold

Návrh uznesenia
Odsek 37

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že dovážané výrobky budú vyhovovať 
rovnakým normám ako sú normy platné 
pre chemické látky a výrobky vyrobené v 
Únii; domnieva sa, že by sa mali posilniť 
kontroly nesúladu s predpismi v Únii a na 
jej hraniciach;

37. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že dovážané výrobky, ako aj vyvážané 
chemikálie a výrobky budú vyhovovať 
rovnakým normám ako sú normy platné 
pre chemické látky a výrobky vyrobené a 
používané v Únii; domnieva sa, že by sa 
mali posilniť kontroly nesúladu s 
predpismi v Únii a na jej hraniciach; víta 
dlhodobý akčný plán na lepšie 
vykonávanie a presadzovanie pravidiel 
jednotného trhu 5a a vyzýva Komisiu, aby 
v plnej miere využila nadchádzajúce 
návrhy (centrálny elektronický priečinok 
pre colnú správu, program pre 
spotrebiteľov, akt o digitálnych službách 
atď.) na zabezpečenie presadzovania 
právnych predpisov EÚ v oblasti 
chemických látok;
_________________
5a COM(2020) 94 final.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 404
Pietro Fiocchi

Návrh uznesenia
Odsek 37

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že dovážané výrobky budú vyhovovať 
rovnakým normám ako sú normy platné 
pre chemické látky a výrobky vyrobené v 
Únii; domnieva sa, že by sa mali posilniť 
kontroly nesúladu s predpismi v Únii a na 
jej hraniciach;

37. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že dovážané výrobky budú vyhovovať 
rovnakým normám ako sú normy platné 
pre chemické látky a výrobky vyrobené v 
Únii; domnieva sa, že by sa mali posilniť 
kontroly nesúladu s predpismi v Únii a na 
jej hraniciach posilnením spolupráce 
medzi colnými orgánmi a vytvorením 
osobitných digitálnych nástrojov;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 37

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že dovážané výrobky budú vyhovovať 
rovnakým normám ako sú normy platné 
pre chemické látky a výrobky vyrobené v 
Únii; domnieva sa, že by sa mali posilniť 
kontroly nesúladu s predpismi v Únii a na 
jej hraniciach;

37. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že dovážané a vyvážané chemikálie a 
výrobky budú vyhovovať rovnakým 
normám ako sú normy platné pre chemické 
látky a výrobky vyrobené v Únii s cieľom 
zabezpečiť rovnaké podmienky pre 
výrobcov so sídlom v EÚ i mimo nej; 
domnieva sa, že by sa mali posilniť 
kontroly nesúladu s predpismi v Únii a na 
jej hraniciach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 406
Maria Arena, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Delara Burkhardt, Günther 
Sidl
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Návrh uznesenia
Odsek 37

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že dovážané výrobky budú vyhovovať 
rovnakým normám ako sú normy platné 
pre chemické látky a výrobky vyrobené v 
Únii; domnieva sa, že by sa mali posilniť 
kontroly nesúladu s predpismi v Únii a na 
jej hraniciach;

37. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že dovážané výrobky budú vyhovovať 
rovnakým normám ako sú normy platné 
pre chemické látky a výrobky vyrobené v 
Únii; domnieva sa, že by sa mali posilniť 
kontroly nesúladu s predpismi v Únii a na 
jej hraniciach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 407
Anja Hazekamp

Návrh uznesenia
Odsek 37 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37a. so znepokojením konštatuje, že 
krajiny naďalej vyrábajú chemické látky, 
ktoré sa nesmú používať v EÚ, ale ktoré 
sa vyvážajú do tretích krajín, zdôrazňuje, 
že právo na netoxické životné prostredie je 
všeobecným právom, poznamenáva, že 
výrobky s obsahom (rezíduí) týchto 
chemických látok budú pravdepodobne 
tiež uvedené na trh EÚ, vyzýva na prijatie 
právnych predpisov zakazujúcich vývoz 
chemických látok, ktoré sa nesmú 
používať v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 408
Maria Arena, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Delara Burkhardt, Günther 
Sidl

Návrh uznesenia
Odsek 37 a (nový)



AM\1203471SK.docx 23/29 PE650.516v01-00

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37a. vyzýva Komisiu, aby zakázala 
dovoz výrobkov obsahujúcich rezíduá 
bezprahových nebezpečných látok, ktoré 
sú v EÚ zakázané, keďže pre ne 
neexistuje bezpečná úroveň expozície, a 
aby uplatňovala rovnaké maximálne 
hladiny rezíduí (ďalej len „MRL“) pre 
ďalšie látky v dovážaných výrobkoch ako 
pre látky vyrábané v EÚ s cieľom 
zabezpečiť rovnaké podmienky pre 
výrobcov a poľnohospodárov so sídlom v 
EÚ aj mimo nej;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 37 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37a. vyzýva Európsku komisiu a 
členské štáty, aby vypracovali politiky na 
uľahčenie a podporu výroby chemických 
látok v Európe v strategických 
hodnotových reťazcoch, ako sú napríklad 
účinné farmaceutické látky a dezinfekčné 
prostriedky, s cieľom zabrániť závislosti 
Európy od tretích krajín a zabezpečiť 
prístup k týmto produktom z hľadiska 
zdravia a bezpečnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 410
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Martin Hojsík, Pascal Canfin

Návrh uznesenia
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Odsek 37 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby politicky a finančne podporili všetky 
medzinárodné štruktúry a procesy 
zamerané na dosiahnutie zodpovedného 
nakladania s chemikáliami v 
celosvetovom meradle;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 411
Anja Hazekamp

Návrh uznesenia
Odsek 37 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37b. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
nie všetky právne záväzné zmluvy týkajúce 
sa niektorých najškodlivejších chemikálií 
a otázok globálneho záujmu boli 
ratifikované, poukazuje na to, že mnohé 
nebezpečné látky ešte stále nie sú 
zahrnuté do záväzných celosvetových 
zmlúv, vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
prevzali vedúcu úlohu pri posilňovaní 
existujúcich zmlúv, ako je Štokholmský 
dohovor, s cieľom odstrániť nedostatky v 
systémoch regulácie a hodnotenia 
priemyselných chemikálií a riešiť problém 
veľkých zostávajúcich zásob zastaraných 
pesticídov a PCB;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 412
Maria Arena, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Delara Burkhardt, Günther 
Sidl

Návrh uznesenia
Odsek 37 b (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37b. vyzýva Komisiu, aby uznala 
chemické znečistenie (vrátane pesticídov) 
za jeden z kľúčových faktorov krízy 
biodiverzity a aby predložila právne 
návrhy s cieľom riešiť otázku 
perzistentných, akumulatívnych a 
mobilných chemických látok v životnom 
prostredí a ich nepriaznivé účinky na 
ekosystémy a biodiverzitu;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 37 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37c. zdôrazňuje, že udržateľnosť 
chemikálií musí zahŕňať aj sociálnu a 
environmentálnu zodpovednosť 
chemického priemyslu a chemických 
podnikov v rámci celého ich 
dodávateľského reťazca;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 37 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37d. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
medziodvetvový právny rámec EÚ týkajúci 
sa zodpovednosti podnikov vrátane 
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osobitných ustanovení týkajúcich sa 
chemického priemyslu; zdôrazňuje, že 
povinná náležitá starostlivosť by sa mala 
vykonávať pozdĺž celého dodávateľského 
reťazca chemikálií, od ťažby surovín po 
následných užívateľov a nakladanie s 
odpadmi s cieľom zabezpečiť, aby 
chemický priemysel dodržiaval sociálne a 
environmentálne normy tak v rámci EÚ, 
ako aj mimo nej, a aby sa obetiam poskytli 
primerané nápravné opatrenia a prístup k 
spravodlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 415
Sven Giegold

Návrh uznesenia
Odsek 38 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

38a. vyzýva Komisiu, aby naďalej 
pracovala na nástupcovi Strategického 
prístupu k medzinárodnému 
hospodáreniu s chemikáliami (SAICM) 
vrátane reformy osobitného 
programu; vyzýva Komisiu, aby v tejto 
súvislosti prispela k rokovaniam o vývoji 
primeraného, predvídateľného a 
udržateľného mechanizmu financovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 416
Maria Spyraki, Nikos Androulakis

Návrh uznesenia
Odsek 38 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

38a. žiada, aby bola v rámci stratégie 
pre udržateľnosť v oblasti chemických 
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látok vypracovaná politika, ktorá do 
Európy vráti výrobu chemických látok v 
strategických odvetviach, ako sú 
napríklad účinné farmaceutické látky, 
dezinfekčné prostriedky a sanitárne 
materiály, s cieľom zabezpečiť, aby EÚ 
nebola príliš závislá od tretích strán v 
prípade sanitárnych kríz, ako sú 
pandémie atď.;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 417
Ondřej Knotek, Ulrike Müller

Návrh uznesenia
Odsek 38 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

38a. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
politiku, ktorá by umožnila vrátiť výrobu 
chemikálií, ako sú účinné farmaceutické 
látky, späť do Európskej únie s cieľom 
opäť získať kontrolu v tejto strategickej 
oblasti, zabezpečiť bezpečný prístup a 
zabrániť nedostatku liekov bez toho, aby 
boli ohrozené výhody, ktoré otvoreným 
hospodárstvam plynú z medzinárodného 
obchodu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 418
Hermann Tertsch

Návrh uznesenia
Odsek 38 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

38a. žiada, aby sa v rámci novej 
stratégie vypracovala politika, ktorá 
umožní vrátiť do Európy výrobu 
chemikálií v strategických hodnotových 
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reťazcoch, ako sú napríklad účinné 
farmaceutické látky, dezinfekčné 
prostriedky atď., s cieľom znížiť závislosť 
od dodávok základných výrobkov pre 
európskych občanov z tretích krajín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 419
Alessandra Moretti

Návrh uznesenia
Odsek 38 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

38a. žiada, aby sa v rámci novej 
stratégie vypracovala politika, ktorá 
umožní vrátiť do Európy výrobu 
chemikálií v strategických hodnotových 
reťazcoch, ako sú napríklad účinné 
farmaceutické látky atď., aby Európa 
nebola príliš závislá od ostatných častí 
sveta, pokiaľ ide o zabezpečenie prístupu 
k týmto výrobkom z hľadiska zdravia a 
bezpečnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 420
Hermann Tertsch

Návrh uznesenia
Odsek 38 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

38b. opätovne zdôrazňuje potrebu 
chemickej stratégie na vytváranie rastu a 
zvýšenie zamestnanosti a naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby  v rámci plánu obnovy po 
kríze zvážila strategický význam 
opätovného investovania a relokalizácie 
kritických výrobných kapacít späť do 
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Európy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 421
Monika Beňová

Návrh uznesenia
Odsek 39 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

39a zdôrazňuje zdravotné riziká na 
pracovisku spôsobené vystavením 
chemickým látkam, vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila primerané vzdelávanie a 
odbornú prípravu občanov EÚ, ktorých 
zamestnanie priamo alebo nepriamo 
súvisí s chemikáliami, s cieľom obmedziť 
potenciálnu ujmu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 422
Jessica Polfjärd

Návrh uznesenia
Odsek 39 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

39a. vyzýva Komisiu, aby dôkladné 
posúdila závislosť členských štátov od 
dovozu chemických látok v kritických 
hodnotových reťazcoch, ako sú napríklad 
účinné farmaceutické látky, dezinfekčné 
prostriedky atď., z tretích krajín, ako aj 
všetky súvisiace bezpečnostné riziká;

Or. en


