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Spoločná pozícia Rady odráža a z určitých hľadísk posilňuje rovnováhu, ktorú Parlament 
dosiahol hlasovaním v prvom čítaní. Ide o rovnováhu medzi konkurencieschopnosťou 
európskeho chemického priemyslu na jednej strane a ochranou ľudského zdravia a životného 
prostredia na druhej strane.  

Spravodajca víta tento prístup a domnieva sa, že pokiaľ Rada a Komisia budú k rokovaniam 
pristupovať skutočne konštruktívne, existujú podmienky na to, aby sa dosiahla dohoda v 
druhom čítaní.      

Vzhľadom na tento cieľ spravodajca považuje za nevyhnutné sústrediť pozornosť na niekoľko 
priorít, ktoré sa týkajú účelu nariadenia a ktoré Rada nezobrala náležite do úvahy.       
Spravodajca si v prípade potreby vyhradzuje právo predostrieť ďalšie, menej závažné otázky 
v kontexte diskusie, ktorá sa uskutoční vo výbore.   

Parlament v prvom čítaní zaujal pevné stanovisko v otázke nahradenia extrémne 
problematických chemických látok alternatívnymi látkami alebo technológiami, ktoré sú 
bezpečnejšie. Práve to je účelom a cieľom nariadenia, a to nielen z hľadiska bezpečnosti 
pracovníkov a spotrebiteľov, ale aj – ako už bolo spomenuté – podpory inovácie výroby.   

Spravodajca preto považuje za potrebné vrátiť sa k pozícii Parlamentu a sprísniť v nej proces 
autorizácie chemikálií a podporovať nahradenie látok, ktoré sú najnebezpečnejšie 
(pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 214, 471rev, 215-217, 219-221, 223, 226-233, 235, 236 a 
359, 237-242, 246, 255, 8, 15 a 41 ). Treba znovu pripomenúť, že nejde o vytvorenie 
dodatočného zaťaženia podnikov prostredníctvom mechanizmu povinného nahrádzania. 
Cieľom nariadenia je naopak urobiť priemysel zodpovedným za vyhľadávanie alternatívnych 
realistických a bezpečných riešení, a to aj v záujme opätovného získania si dôvery 
spotrebiteľov.    

Spravodajca má takisto v úmysle znovu predložiť niekoľko pozmeňujúcich a doplňujúcich 
návrhov, ktoré síce Parlament prijal veľkou väčšinou, ale Rada nepovažovala za náležité 
zahrnúť ich do svojej spoločnej pozície.       

Ide najmä o posilnenie zásady „povinnosti riadnej starostlivosti“, ktorú majú dodržiavať 
výrobcovia a dovozcovia s cieľom zaručiť primeranú kontrolu látok umiestnených na trh a 
zároveň zabezpečiť náležitú výmenu informácií a oznamovanie o rizikách vyplývajúcich z 
používania týchto látok (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 364 a 59).    

Druhá skupina pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, na ktoré má spravodajca v úmysle sa 
zamerať, sa týka otázok spojených s testovaním látok na zvieratách (pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy 108, 140, 143, 176, 177, 257, 361, 24 a 36 ).    Spravodajca má 
predovšetkým v úmysle posilniť úlohu Európskeho centra pre legalizáciu alternatívnych 
metód (ECVAM) a zároveň podporiť nahradenie metódy testovania na zvieratách 
alternatívou, pokiaľ jej vedeckú platnosť potvrdí ECVAM. Opätovne budú predložené aj 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sa týkajú povinnosti postúpiť agentúre štúdie alebo 
informácie o látkach, pri ktorých sa robili pokusy na zvieratách, ako aj informácie o tom, ako 
by sa týmto pokusom mohlo predchádzať a návrhy, ktoré sa týkajú ustanovenia Výboru pre 
alternatívne testovacie metódy.       

Spravodajca má okrem toho v úmysle znovu predložiť sériu pozmeňujúcich a doplňujúcich 
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návrhov, ktorých cieľom je posilnenie výmeny informácií potrebných na posúdenie rizík a 
účinkov látok na zdravie a životné prostredie (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 90, 112, 
121, 366/166, 789 a 294). Týmto by sa znovu otvorila možnosť vytvoriť európsku značku 
kvality určenej na identifikáciu a podporu produktov, ktoré vo všetkých fázach výroby spĺňali 
požiadavky REACH.        

Spravodajca takisto považuje za nevyhnutné vylepšiť spoločnú pozíciu Rady opätovným 
zaradením pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov určených na uľahčenie riadenia systému, a 
to najmä vzhľadom na realizačné ťažkosti, ktoré hrozia malým a stredným podnikom. Preto 
budú znovu predložené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré predpokladajú mechanizmy 
pomoci a podpory malým a stredným podnikom, ako aj opatrenia osobitnej pomoci zo strany 
členských štátov (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 262 písm. f) a 10).    

V neposlednom rade spravodajca považuje za prioritu posilniť výsady Parlamentu a jeho 
úlohu v procese ustanovenia agentúry a monitorovanie dosiahnutých výsledkov (pozmeňujúce 
a doplňujúce návrhy 260 písm.) f, 267, 360, 1037, 269, 272, 273, 276-281 a 285-287).  

Napokon budú znovu predložené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy týkajúce sa špecifických 
otázok, pri ktorých podľa spravodajcu pozícia Parlamentu v prvom čítaní prinesie výrazné 
zlepšenie spoločnej pozície (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 88 ods. 7 písm. a), 110 a 87, 
134 a 150, 369, 157, 162, 263 a 309).    


