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Společný postoj Rady přebírá a v některých ohledech posiluje rozumnou rovnováhu, které 
bylo dosaženo hlasováním Parlamentu v prvním čtení: rovnováhu mezi konkurenceschopností 
evropského chemického průmyslu na straně jedné a ochranou lidského zdraví a životního 
prostředí na straně druhé.

Zpravodaj tento přístup vítá a domnívá se, že byly vytvořeny podmínky pro dosažení shody 
ve druhém čtení, pokud ovšem budou Rada a Komise jednat v duchu skutečně konstruktivní 
logiky.

S ohledem na tento cíl pokládá zpravodaj za nezbytné soustředit se na některé priority spjaté 
s účelem nařízení, které Rada nevzala náležitě v potaz. Zpravodaj si vyhrazuje právo případně 
nastolit další, méně závažné otázky, a to ve světle diskuse, která proběhne ve Výboru.

Při prvním čtení vyslovil Parlament důraznou podporu nahrazování vysoce problematických 
chemických látek bezpečnějšími alternativními látkami nebo technologiemi. Právě toto je 
účelem a cílem nařízení, a to nejen z hlediska bezpečnosti pracovníků a spotřebitelů, ale – jak 
již bylo řečeno – také z hlediska podpory inovace výroby.

Zpravodaj pokládá proto za nutné vrátit se k původnímu postoji Parlamentu a zpřísnit postup 
schvalování chemických látek ve smyslu větší podpory nahrazování látek představujících 
největší nebezpečí (pozměňovací návrhy 214, 471rev, 215-217, 219-221, 223, 226-233, 235, 
236 a 359, 237-242, 246, 255, 8, 15 a 41). Ještě jednou je třeba zopakovat, že se nejedná o to, 
aby mechanismus povinného nahrazování ještě podniky více zatížil. Účelem nařízení je 
naopak vést průmysl k odpovědnosti při vyhledávání realistických a bezpečných 
alternativních řešení, a to i s cílem získat opět důvěru spotřebitelů.

Mimoto by zpravodaj rád opětovně předložil soubor pozměňovacích návrhů, které – přestože 
je přijala převážná většina poslanců Parlamentu – Rada nepovažovala za nutné zařadit do 
svého společného stanoviska.

Jedná se zejména o zdůraznění dodržování zásady „povinnosti postupovat s řádnou péčí“ ze 
strany výrobce a dovozce, aby byla zaručena náležitá kontrola látek uváděných na trh a řádná 
výměna informací a sdělení o nebezpečích vyplývajících z používání těchto látek 
(pozměňovací návrhy 364 a 59).

Další soubor pozměňovacích návrhů, na něž by se zpravodaj rád zaměřil, se týká otázek 
souvisejících se zkoušením látek na zvířatech (pozměňovací návrhy 108, 140, 143, 176, 177, 
257, 361, 24 a 36). Zpravodaj má především v úmyslu posílit úlohu Evropského střediska pro 
validaci alternativních metod (ECVAM) a podpořit nahrazení metody pokusů na zvířatech 
alternativní metodou, jakmile ji ECVAM potvrdí jako vědecky platnou. Opět budou navíc 
předloženy pozměňovací návrhy týkající se povinnosti předávat agentuře studie nebo 
informace ohledně látek odvozených z pokusů na zvířatech, jakož i látek, u kterých takové 
pokusy nejsou nutné, a návrhy týkající se zřízení Výboru pro alternativní zkušební metody.

Dále má zpravodaj v úmyslu předložit opět soubor pozměňovacích návrhů určených ke 
zdůraznění významu výměny informací nezbytných k posouzení nebezpečí a účinků, jaké 
mohou některé látky mít na zdraví a životní prostředí (pozměňovací návrhy 90, 112, 121, 
366/166, 789 a 294). Zejména se znovu předkládá ke zvážení možnost vytvořit evropskou 
známku kvality určenou k uznávání a k podpoře těch produktů, během jejichž celého 
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výrobního procesu byly splněny povinnosti vyplývající z nařízení REACH.

Zpravodaj navíc pokládá za nezbytné vylepšit společný postoj Rady opětovným začleněním 
pozměňovacích návrhů, jejichž cílem je usnadnit řízení celého systému, zejména s ohledem 
na realizační potíže, s nimiž se budou potýkat malé a střední podniky. Z tohoto důvodu budou 
opět předloženy pozměňovací návrhy, které předpokládají zavedení mechanismů pomoci a 
podpory malým a středním podnikům a přijetí opatření zvláštní pomoci ze strany členských 
států (pozměňovací návrhy 262 písm. f a 10).

A konečně za prioritní považuje zpravodaj posílení výsad Parlamentu a jeho úlohy v rámci 
procesu zřizování agentury a sledování dosahovaných výsledků (pozměňovací návrh 260 
písm. f, pozměňovací návrhy 267, 360, 1037, 269, 272, 273, 276-281, 285-287).

Opět budou předloženy i některé další pozměňovací návrhy týkající se specifických otázek, 
u nichž se zpravodaj domnívá, že postoj vyjádřený Parlamentem při prvním čtení je výrazným 
přínosem ke společnému postoji (pozměňovací návrh 88 odst. 7a, pozměňovací návrhy 110 a 
87, 134 a 150, 369, 157, 162, 263 a 309).


