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5. Zezwolenie na zastosowanie substancji nie jest udzielane, jeżeli miałoby to stanowić 

złagodzenie ograniczeń określonych w załączniku XVII.

6. Zezwolenie udzielane jest wyłącznie w przypadku, gdy wniosek spełnia wymagania 

wskazane w art. 61.

7. W przypadku gdy wniosek o udzielenie zezwolenia zawiera informacje określone w art. 61 

ust. 5 lit. b), informacje uwzględnia się przy ustalaniu okresu, w którym dokonywany jest 

przegląd o określonym czasie trwania, o którym mowa w ust. 8 niniejszego artykułu.

8. Zezwolenia podlegają przeglądowi o określonym czasie trwania (który ustala się

indywidualnie dla każdego przypadku) bez uszczerbku dla wszelkich decyzji dotyczących 

przyszłych okresów przeglądu i z reguły przy uwzględnieniu określonych warunków, w 

tym nadzoru.

9. Zezwolenie określa:

a) osoby, którym udziela się zezwolenia;

b) dane identyfikujące substancje;

c) zastosowania, dla których udziela się zezwolenia;

d) wszelkie warunki, którym podlega zezwolenie;

e) czas trwania przeglądu;

f) wszelkie ustalenia dotyczące nadzoru.
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10. Niezależnie od warunków zezwolenia, jego posiadacz zapewnia najniższy możliwy 

technicznie i praktycznie poziom narażenia.

Artykuł 60

Przegląd zezwoleń

1. Zezwolenia udzielone zgodnie z art. 59 uważa się za ważne, dopóki Komisja nie podejmie 

decyzji o zmianie lub wycofaniu zezwolenia w kontekście przeglądu, pod warunkiem, że 

posiadacz zezwolenia przedłoży sprawozdanie z przeglądu przynajmniej 18 miesięcy przed 

upływem okresu przeglądu. Zamiast ponownego przedkładania wszystkich elementów 

pierwotnego wniosku o uzyskanie bieżącego zezwolenia, posiadacz zezwolenia może 

przedstawić jedynie numer bieżącego zezwolenia, z zastrzeżeniem akapitu drugiego, 

trzeciego i czwartego.

Posiadacz zezwolenia udzielonego zgodnie z art. 57 przedstawia aktualizację wszelkich 

planów zastąpienia substancji zawartych w jego wniosku. Jeżeli posiadacz zezwolenia nie 

może wykazać, że ryzyko jest odpowiednio kontrolowane, przedstawia on aktualizację 

analizy społeczno-ekonomicznej, analizy substancji alternatywnych oraz zawartego 

w pierwotnym wniosku planu zastąpienia substancji niebezpiecznych substancjami 

alternatywnymi.

Jeżeli potrafi on obecnie wykazać, że ryzyko jest odpowiednio kontrolowane, przedstawia 

on aktualizację raportu bezpieczeństwa chemicznego.

Jeżeli jakiekolwiek inne elementy pierwotnego wniosku uległy zmianie, przedstawia on 

aktualizację każdego z tych elementów.
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2. Zezwolenia mogą być poddane przeglądowi w każdej chwili, jeżeli:

a) okoliczności pierwotnego zezwolenia zmieniły się w sposób wpływający na ryzyko 

dla zdrowia człowieka lub dla środowiska, lub na wymiar społeczno-ekonomiczny; 

lub,

b) pojawią się nowe informacje o możliwych substancjach zastępczych.

Komisja ustala rozsądny termin, do którego posiadacze zezwolenia mogą dostarczać dalsze 

informacje konieczne dla przeprowadzenia przeglądu oraz wskazuje termin, w którym 

podejmie decyzję zgodnie z art. 63.

3. W swojej decyzji podjętej po przeprowadzeniu przeglądu Komisja może - uwzględniając 

zasadę proporcjonalności - zmienić zezwolenie lub cofnąć zezwolenie z dniem podjęcia 

decyzji, jeżeli w zmienionych okolicznościach nie byłoby podstaw do jego udzielenia.

W przypadkach gdy istnieje poważne i bezpośrednie ryzyko dla zdrowia człowieka lub dla 

środowiska, Komisja może - uwzględniając zasadę proporcjonalności - zawiesić 

zezwolenie do czasu dokonania przeglądu.

4. Jeżeli którakolwiek z norm jakości środowiska, o których mowa w dyrektywie 96/61/WE, 

nie jest spełniona, zezwolenia udzielone dla stosowania danej substancji mogą zostać 

poddane przeglądowi.

5. Jeżeli cele środowiskowe, o których mowa w art. 4 ust. 1 dyrektywy 2000/60/WE, nie są 

spełnione, zezwolenia udzielone na stosowanie rozważanej substancji w określonym 

dorzeczu mogą zostać poddane przeglądowi.
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6. Jeżeli zastosowanie substancji zostaje następnie zakazane lub ograniczone w inny sposób

na podstawie rozporządzenia 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 

kwietnia 2004 r. w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych1, Komisja cofa 

zezwolenie udzielone dla tego zastosowania.

Artykuł 61

Wnioski o udzielenie zezwolenia

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia składany jest Agencji.

2. Wnioski o udzielenie zezwolenia mogą być składane przez producentów, importerów lub 

dalszych użytkowników substancji. Wnioski mogą być składane przez jedną lub kilka 

osób.

3. Wnioski mogą być składane w odniesieniu do jednej lub kilku substancji oraz jednego lub 

kilku zastosowań. Wnioski mogą być składane w odniesieniu do użytku własnego 

wnioskodawcy lub zastosowań, dla których zamierza on wprowadzić substancję do obrotu.

4. Wniosek o zezwolenie zawiera następujące informacje:

a) dane identyfikujące substancje określone w sekcji 2 załącznika VI;

b) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby lub osób składających wniosek;

c) prośbę o udzielenie zezwolenia, z wyszczególnieniem zastosowań, dla których 

pragnie się je uzyskać i, w odpowiednich przypadkach, z uwzględnieniem 

zastosowania substancji jako składnika preparatów lub wyrobach;

  

1 Dz. U. L 158 z 30.4.2004, str. 7. Sprostowane w Dz. U. L 229 z 29.6.2004, str. 5.
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d) raport bezpieczeństwa chemicznego sporządzony zgodnie z załącznikiem I, 

obejmujący ryzyko dla zdrowia człowieka lub dla środowiska wynikające z 

zastosowania substancji i będące efektem jej swoistych właściwości określonych w 

załączniku XIV, chyba że był on dostarczony wcześniej jako część dokumentów 

rejestracyjnych;

e) analizę substancji alternatywnych uwzględniającą stwarzane przez nie ryzyko oraz 

techniczną i ekonomiczną wykonalność zastąpienia.

5. Wniosek może zawierać:

a) analizę społeczno-ekonomiczną przeprowadzoną zgodnie z załącznikiem XV;

b) w stosownych przypadkach plan zastąpienia obejmujący badania naukowe i 

rozwojowe oraz harmonogram proponowanych przez wnioskodawcę działań;

c) uzasadnienie braku uwzględnienia ryzyka dla zdrowia człowieka i dla środowiska 

wynikającego z:

(i) emisji substancji z instalacji, dla których zostało udzielone zezwolenie na 

mocy dyrektywy 96/61/WE; lub

(ii) zrzutów substancji ze źródeł punktowych, objętych wymogiem uprzedniej 

regulacji, o którym mowa w art. 11 ust. 3 lit. g) dyrektywy 2000/60/WE i 

podlegających przepisom przyjętym na mocy art. 16 tej dyrektywy.
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6. Wniosek nie obejmuje ryzyka dla zdrowia człowieka wynikającego z zastosowania 

substancji w wyrobach medycznych regulowanych dyrektywami Rady 90/385/EWG, 

93/42/EWG lub 98/79/WE.

7. Wniosek o udzielenie zezwolenia łączy się z wniesieniem opłaty zgodnie z przepisami 

tytułu IX.

Artykuł 62

Kolejne wnioski o udzielenie zezwolenia

1. Jeżeli wniosek został złożony w odniesieniu do określonego zastosowania substancji, 

kolejny wnioskodawca może powołać się na fragmenty poprzedniego wniosku 

przedłożonego zgodnie z przepisami art. 61 ust. 4 lit. d) i ust. 5 lit. a) i b), pod warunkiem, 

że kolejny wnioskodawca otrzymał pozwolenie od poprzedniego wnioskodawcy na 

powoływanie się na te fragmenty wniosku.

2. Jeżeli zezwolenie zostało udzielone w odniesieniu do określonego zastosowania substancji, 

kolejny wnioskodawca może powołać się na fragmenty wniosku przedłożonego przez 

posiadacza zgodnie z przepisami art. 59 ust. 4 lit. d) i ust. 5 lit. a) i b), pod warunkiem, że 

kolejny wnioskodawca otrzymał pozwolenie od posiadacza zezwolenia na powoływanie 

się na te fragmenty wniosku.
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Artykuł 63

Procedura podejmowania decyzji dotyczących udzielania zezwoleń

1. Agencja potwierdza datę otrzymania wniosku. Komitety Agencji - ds. Oceny Ryzyka i 

Analiz Społeczno-Ekonomicznych - wydają projekty swych opinii w ciągu dziesięciu 

miesięcy od daty otrzymania odpowiedniego wniosku.

2. Biorąc pod uwagę art. 117 i 118, dotyczące dostępu do informacji, Agencja udostępnia na 

swojej stronie internetowej szeroki zakres informacji dotyczących zastosowań, dla których 

złożone zostały wnioski oraz określa termin, do którego zainteresowane strony trzecie 

mogą dostarczać informacje na temat alternatywnych substancji lub technologii.

3. Przygotowując opinię każdy Komitet, o którym mowa w ust. 1, najpierw sprawdza, czy 

wniosek zawiera wszystkie informacje wyszczególnione w art. 61 objęte zakresem jego 

kompetencji. Jeżeli to konieczne, Komitety konsultują się ze sobą z zamiarem zwrócenia 

się wspólnie do wnioskodawcy o dodatkowe informacje w celu uzyskania zgodności 

wniosku z wymaganiami, o których mowa w art. 61. Komitet ds. Analiz Społeczno-

Ekonomicznych może, jeżeli uzna to za koniecznie, zwrócić się do wnioskodawcy z 

wymaganiem lub do stron trzecich z prośbą o przedłożenie w określonym terminie 

dodatkowych informacji na temat ewentualnych substancji lub technologii alternatywnych. 

Każdy Komitet bierze także pod uwagę wszelkie informacje przedłożone przez strony 

trzecie.
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4. Projekty opinii zawierają następujące elementy:

a) projekt opinii Komitetu ds. Oceny Ryzyka: ocenę ryzyka dla zdrowia ludzkiego lub 

dla środowiska wynikającego z zastosowań substancji opisanych we wniosku oraz, 

jeżeli to stosowne, ocenę ryzyka wynikającego z zastosowania ewentualnych 

substancji alternatywnych;

b) projekt opinii Komitetu ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych: ocenę czynników 

społeczno - ekonomicznych oraz dostępności, stosowności i technicznej 

wykonalności rozwiązań alternatywnych dotyczących zastosowań substancji 

opisanych we wniosku, gdy wniosek jest złożony zgodnie z przepisami art. 61 ust. 5.

5. Agencja przekazuje wnioskodawcy projekty opinii przed upływem terminu określonego 

w ust. 1. W ciągu miesiąca od otrzymania projektu opinii wnioskodawca może wyrazić 

w formie pisemnej chęć zgłoszenia uwag. Uznaje się, że projekt opinii został otrzymany 

siódmego dnia od daty wysłania go przez Agencję.

Jeżeli wnioskodawca nie wyraża chęci zgłoszenia uwag, Agencja przekazuje wspomniane 

opinie Komisji, Państwom Członkowskim i wnioskodawcy w ciągu 15 dni od zakończenia 

okresu, w ciągu którego wnioskodawca może zgłaszać uwagi, lub w ciągu 15 dni od 

otrzymania od wnioskodawcy informacji o braku zamiaru zgłaszania uwag.
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Jeżeli wnioskodawca wyraża zamiar zgłoszenia uwag, przekazuje Agencji swoją 

argumentację w formie pisemnej w ciągu 2 miesięcy od otrzymania projektu opinii. 

Komitety rozważają te uwagi i przyjmują swe ostateczne opinie w ciągu 2 miesięcy od 

otrzymania pisemnej argumentacji, biorąc ją pod uwagę w stosownych przypadkach. W 

ciągu kolejnych 15 dni Agencja przekazuje Państwom Członkowskim i wnioskodawcy 

opinie wraz z pisemną argumentacją Komisji.

6. Agencja określa zgodnie z art. 117 i 118, które fragmenty jej opinii lub fragmenty 

załączników do nich powinny być udostępniane publicznie na jej stronie internetowej.

7. W przypadkach, o których mowa w art. 62 ust. 1, Agencja rozpatruje wnioski łącznie, pod 

warunkiem, że możliwe jest dotrzymanie ostatecznych terminów wyznaczonych dla 

pierwszego z wniosków.

8. Komisja sporządza projekt decyzji dotyczącej zezwolenia w ciągu 3 miesięcy od 

otrzymania opinii od Agencji. Końcowa decyzja dotycząca udzielenia lub odmowy 

udzielenia zezwolenia podejmowana jest zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 132 

ust. 2.

9. Streszczenia decyzji Komisji wraz z numerem zezwolenia publikowane są w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej i udostępniane publicznie poprzez bazę danych utworzoną 

i prowadzoną na bieżąco przez Agencję.

10. W przypadkach objętych przepisami art. 62 ust. 2 ostateczny termin określony w ust. 1 

niniejszego artykułu skracany jest do 5 miesięcy.
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Rozdział 3

Zezwolenia w łańcuchu dostaw

Artykuł 64

Obowiązek posiadaczy zezwoleń

Posiadacze zezwoleń oraz dalsi użytkownicy, o których mowa w art. 55 ust. 2, w tym substancji 

jako składników preparatu, umieszczają numer zezwolenia na etykiecie przed wprowadzeniem 

substancji lub zawierającego ją preparatu do obrotu dla zastosowania objętego zezwoleniem, bez 

uszczerbku dla dyrektywy 67/548/EWG oraz dyrektywy 1999/45/WE. Powinni to zrobić 

niezwłocznie po publicznym udostępnieniu numeru zezwolenia zgodnie z art. 63 ust. 9.

Artykuł 65

Dalsi użytkownicy

1. Dalsi użytkownicy stosujący substancję zgodnie z przepisami art. 55 ust. 2 zgłaszają to 

Agencji w ciągu 3 miesięcy od momentu pierwszej dostawy substancji.

2. Agencja ustanawia i prowadzi na bieżąco rejestr dalszych użytkowników, którzy dokonali 

zgłoszenia zgodnie z ust. 1. Agencja umożliwia dostęp do tego rejestru właściwym 

organom Państw Członkowskich.
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TYTUŁ VIII

OGRANICZENIA PRODUKCJI, 

WPROWADZANIA DO OBROTU I STOSOWANIA NIEKTÓRYCH 

NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI, PREPARATÓW I WYROBÓW

Rozdział 1

Zagadnienia Ogólne

Artykuł 66

Przepisy ogólne

1. Substancja w postaci własnej, jako składnik preparatu lub w wyrobie, w stosunku do której 

w załączniku XVII zostało określone ograniczenie, nie może być produkowana, 

wprowadzana do obrotu lub stosowana, chyba że spełnione są warunki tego ograniczenia. 

Powyższego przepisu nie stosuje się do produkcji, wprowadzania do obrotu lub stosowania 

substancji do celów badań naukowych i rozwojowych. W załączniku XVII określa się 

ewentualny brak zastosowania ograniczenia do badań dotyczących produktów i procesu 

produkcji oraz ich rozwoju, a także maksymalną ilość substancji podlegającą zwolnieniu.

2. Ust. 1 nie stosuje się do zastosowania substancji w produktach kosmetycznych 

określonych w dyrektywie 76/768/EWG, w odniesieniu do ograniczeń przeciwdziałających 

ryzyku dla zdrowia człowieka, które objęte jest zakresem zastosowania tej dyrektywy.

3. Do …* Państwo Członkowskie może utrzymywać wszelkie obecne i bardziej 

rygorystyczne w porównaniu z załącznikiem XVI ograniczenia produkcji, wprowadzania 

do obrotu lub stosowania substancji pod warunkiem, że ograniczenia te zostały 

notyfikowane zgodnie z Traktatem WE. W ciągu …** Komisja sporządza i publikuje 

wykaz tych ograniczeń. 

  

* 6 lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
** 2 lata od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
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Rozdział 2

Proces wprowadzania ograniczeń

Artykuł 67

Wprowadzanie nowych i zmiana istniejących ograniczeń

1. W przypadku gdy istnieje ryzyko dla zdrowia człowieka i dla środowiska, którego nie 

można zaakceptować, wynikające z produkcji, stosowania lub wprowadzania substancji do 

obrotu i któremu należy przeciwdziałać na terytorium całej Wspólnoty, załącznik XVII 

zmienia się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 132 ust. 3, poprzez przyjęcie 

nowych ograniczeń lub zmianę określonych w załączniku XVII istniejących ograniczeń 

produkcji, stosowania lub wprowadzania substancji do obrotu w ich postaci własnej, jako 

składników preparatu lub w wyrobach, zgodnie z procedurą opisaną w art. 68 – 72. 

Wszelkie takie decyzje uwzględniają wpływ ograniczenia na wymiar społeczno-

ekonomiczny, w tym dostępność rozwiązań alternatywnych.

Przepisów pierwszego akapitu nie stosuje się do zastosowania substancji jako półproduktu 

wyodrębnianego w miejscu wytwarzania.

2. W przypadku substancji w jej postaci własnej, jako składnik preparatu lub w wyrobie, 

spełniającej kryteria klasyfikacji jako rakotwórcza, mutagenna lub działająca szkodliwie na 

rozrodczość kategorii 1 lub 2, którą mogliby zastosować konsumenci i w odniesieniu do 

której Komisja wystąpiła z wnioskiem o wprowadzenie ograniczeń w stosowaniu przez 

konsumentów, zmiana przepisów załącznika XVII odbywa się zgodnie z procedurą, o 

której mowa w art. 132 ust. 3. Nie mają zastosowania przepisy art. 68 - 72.
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Artykuł 68

Sporządzanie wniosku

1. Jeżeli Komisja uważa, że produkcja, wprowadzanie do obrotu lub stosowanie substancji w 

jej postaci własnej, jako składnik preparatu lub w wyrobie stanowi dla zdrowia człowieka 

lub dla środowiska ryzyko, które nie jest w adekwatny sposób kontrolowane i istnieje 

potrzeba przeciwdziałania mu, zwraca się do Agencji o sporządzenie dossier zgodnego 

z wymaganiami określonymi w załączniku XV.

2. Po dacie, o której mowa w art. 57 ust. 1 lit. c) pkt i), odnoszącej się do substancji 

wymienionej w załączniku XIV Agencja rozważa, czy zastosowanie substancji w 

wyrobach stanowi dla zdrowia człowieka lub dla środowiska ryzyko, które nie jest w 

adekwatny sposób kontrolowane. Jeżeli Agencja uznaje, że ryzyko to nie jest w adekwatny 

sposób kontrolowane, sporządza dossier zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku 

XV.

3. W ciągu 12 miesięcy od skierowania przez Komisję prośby, o której mowa w ust. 1 i jeżeli 

dane zawarte w dossier wykażą, że niezbędne jest podjęcie na terytorium całej Wspólnoty 

działań idących dalej niż obecnie stosowane środki, Agencja proponuje ograniczenia w 

celu rozpoczęcia procesu wprowadzania ograniczeń.

4. Jeżeli Państwo Członkowskie uważa, że produkcja, wprowadzanie do obrotu lub 

stosowanie substancji w jej postaci własnej, jako składnik preparatu lub w wyrobie stanowi 

dla zdrowia człowieka lub dla środowiska ryzyko, które nie jest w adekwatny sposób 

kontrolowane i istnieje potrzeba przeciwdziałania mu, zwraca się do Agencji z wnioskiem 

dotyczącym sporządzenia przez siebie dossier zgodnego z wymaganiami odpowiednich 

sekcji załącznika XV. Jeżeli substancja nie znajduje się na prowadzonej przez Agencję 

liście, o której mowa w ust. 5 niniejszego artykułu, Państwo Członkowskie w ciągu 12 

miesięcy od powiadomienia Agencji sporządza dossier zgodne z wymaganiami 

określonymi w załączniku XV. Jeżeli dane zawarte w tym dossier wykażą, że niezbędne 

jest podjęcie na obszarze całej Wspólnoty działań idących dalej niż obecnie stosowane 

środki, Państwo Członkowskie w celu rozpoczęcia procesu wprowadzania ograniczeń 

przedkłada je Agencji w formacie określonym w załączniku XV.
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Agencja lub Państwa Członkowskie odwołują się do wszelkich dossier, raportów 

bezpieczeństwa chemicznego lub ocen ryzyka przedłożonych Agencji lub Państwu 

Członkowskiemu na mocy niniejszego rozporządzenia. Agencja lub Państwa 

Członkowskie odwołują się także do odpowiednich ocen ryzyka przedłożonych do celów 

innych wspólnotowych rozporządzeń lub dyrektyw. W tym celu inne ciała, takie jak 

agencje utworzone na mocy prawa wspólnotowego i wykonujące podobne zadania, 

przekazują informacje Agencji lub odpowiedniemu Państwu Członkowskiemu na ich 

prośbę.

Komitet ds. Oceny Ryzyka i Komitet ds. Analiz Społeczno- Ekonomicznych sprawdza czy 

przedłożone dossier zgodne jest z wymaganiami załącznika XV. W ciągu 30 dni od 

otrzymania dossier, odpowiedni Komitet powiadamia Agencję lub Państwo Członkowskie 

wnioskujące o wprowadzenie ograniczeń o swej opinii na temat zgodności dossier 

z wymaganiami. Jeżeli dossier nie jest zgodne z tymi wymaganiami, w ciągu 45 dni od 

otrzymania dossier Agencji lub Państwu Członkowskiemu przekazywane są na piśmie powody 

niezgodności. W ciągu 60 dni od otrzymania od Komitetów powyższych powodów Agencja 

lub Państwo Członkowskie poprawia dossier w taki sposób, aby spełniało wspomniane 

wymagania, w przeciwnym razie procedura przewidziana przepisami tego rozdziału zostaje 

zakończona. Agencja niezwłocznie publikuje informację o zamiarze Komisji lub Państwa 

Członkowskiego dotyczącym rozpoczęcia procedury wprowadzania ograniczeń dla danej 

substancji oraz powiadamia rejestrujących, którzy przedłożyli dokumenty rejestracyjne tej 

substancji.

5. Agencja prowadzi listę substancji, w stosunku do których Agencja lub Państwo 

Członkowskie planuje sporządzenie lub sporządza dossier zgodne z wymaganiami 

określonymi w załączniku XV do celów proponowanego ograniczenia. Jeżeli substancja 

znajduje się na tej liście, nie przygotowuje się żadnego innego dossier tego rodzaju. Jeżeli 

Państwo Członkowskie lub Agencja wystąpi z wnioskiem o ponowne zbadanie 

istniejącego ograniczenia wymienionego w załączniku XVII, decyzję w sprawie takiego 

zbadania podejmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 132 ust. 2 na podstawie 

dowodów przedstawionych przez to Państwo Członkowskie lub Agencję.
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6. Bez uszczerbku dla art. 117 i 118 Agencja niezwłocznie udostępnia publicznie na swojej 

stronie internetowej wszystkie dossier zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku 

XV, włączając w to ograniczenia proponowane stosownie do ust. 3 i 4 niniejszego 

artykułu, wyraźnie wskazując datę publikacji. Agencja zwraca się do wszystkich 

zainteresowanych stron o przedkładanie, indywidualnie lub grupowo, w ciągu 6 miesięcy 

od daty publikacji dossier:

a) uwag dotyczących dossier i proponowanych ograniczeń;

b) analiz społeczno-ekonomicznych proponowanych ograniczeń rozpatrujących 

korzystne i niekorzystne aspekty proponowanych ograniczeń, a także informacji, 

które mogą być użyte do przeprowadzenia takich analiz, zgodnych z wymaganiami 

określonymi w załączniku XV.

Artykuł 69

Opinia Agencji: Komitet ds. Oceny Ryzyka

W ciągu 9 miesięcy od daty publikacji, o której mowa w art. 68 ust. 6, Komitet ds. Oceny Ryzyka 

sporządza opinię dotyczącą tego, czy proponowane ograniczenia są właściwe ze względu na 

zmniejszanie ryzyka dla zdrowia człowieka lub dla środowiska, opartą na rozpatrzeniu 

odpowiednich części dossier. Opinia uwzględnia dossier Państwa Członkowskiego lub dossier 

sporządzone przez Agencję na wniosek Komisji oraz opinie zainteresowanych stron, o których 

mowa w art. 68 ust. 6 lit. a).
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Artykuł 70

Opinia Agencji: Komitet ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych

1. W ciągu 12 miesięcy od daty publikacji, o której mowa w art. 68 ust. 6, Komitet ds. Analiz 

Społeczno-Ekonomicznych sporządza opinię dotyczącą proponowanych ograniczeń, opartą 

na rozpatrzeniu odpowiednich części dossier oraz wpływu na warunki społeczno-

ekonomiczne. Komitet sporządza projekt opinii dotyczącej proponowanych ograniczeń 

oraz ich wpływu na warunki społeczno-ekonomiczne, uwzględniając analizy lub 

informacje, o których mowa w art. 68 ust. 6 lit. b), jeżeli takie istnieją. Agencja 

niezwłocznie publikuje projekt opinii na swojej stronie internetowej. Agencja zwraca się 

do wszystkich zainteresowanych stron o wnoszenie uwag do projektu opinii nie później niż 

60 dni od publikacji projektu opinii.

2. Komitet ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych niezwłocznie przyjmuje opinię, w 

stosownych przypadkach uwzględniając dalsze uwagi otrzymane przed upływem 

ustalonego terminu. Opinia uwzględnia uwagi i analizy społeczno-ekonomiczne 

zainteresowanych stron wniesione na mocy art. 68 ust. 6 lit. b) i ust. 1 niniejszego artykułu.

3. Jeżeli opinia Komitetu ds. Oceny Ryzyka różni się znacznie od propozycji Państwa 

Członkowskiego lub Komisji w zakresie ograniczeń, Agencja może przedłużyć termin 

przyjęcia opinii przez Komitet ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych maksymalnie 

o 90 dni.
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Artykuł 71

Przedłożenie opinii Komisji

1. Agencja niezwłocznie przedkłada Komisji opinie Komitetu ds. Oceny Ryzyka i Komitetu 

ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych dotyczące proponowanych ograniczeń stosowania 

substancji w ich postaci własnej, jako składników preparatu lub w wyrobach. Jeżeli jeden 

lub oba Komitety nie sporządzą opinii w terminie określonym w art. 69 i art. 70 ust. 1, 

Agencja informuje o tym Komisję podając jednocześnie uzasadnienie takiego stanu rzeczy.

2. Bez uszczerbku dla art. 117 i 118, Agencja niezwłocznie publikuje opinie obu Komitetów 

na swojej stronie internetowej.

3. Na prośbę Komisji lub Państwa Członkowskiego Agencja dostarcza im wszelkie 

przedłożone Agencji lub uwzględniane przez nią dokumenty i dowody.

Artykuł 72

Decyzja Komisji

1. Jeżeli spełnione są warunki ustanowione w art. 67, Komisja przygotowuje projekt zmiany 

załącznika XVI w ciągu 3 miesięcy od otrzymania opinii Komitetu ds. Analiz Społeczno-

Ekonomicznych lub, jeżeli Komitet ten nie wyda opinii, do dnia upływu terminu 

ustalonego w art. 70, w zależności od tego, który termin będzie wcześniejszy.
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Jeżeli projekt zmiany wykazuje rozbieżności w stosunku do pierwotnego wniosku lub 

jeżeli nie są w nim uwzględnione opinie Agencji, Komisja załącza szczegółowe 

wyjaśnienie przyczyn zaistniałych różnic.

2. Ostateczna decyzja podejmowana jest zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 132 ust. 

3. Komisja przekazuje projekt zmiany Państwom Członkowskim nie później niż 45 dni 

przed głosowaniem.

TYTUŁ IX 

OPŁATY I NALEŻNOŚCI

Artykuł 73

Opłaty i należności

1. Opłaty wymagane zgodnie z art. 6 ust. 4, art. 7 ust. 1 i ust. 5, art. 9 ust. 2, art. 11 ust. 4, art. 

17 ust. 2, art. 18 ust. 2, 19 ust. 3, art. 22 ust. 5, art. 61 ust. 7 i art. 91 ust. 3 są 

wyszczególniane w rozporządzeniu Komisji przyjmowanym zgodnie z procedurą, o której 

mowa w art. 132 ust. 3 do …*.

2. Opłaty z tytułu rejestracji substancji w ilości od 1 do 10 ton nie trzeba uiszczać w 

przypadku, gdy dossier rejestracyjne zawiera pełen zakres informacji, określonych w 

załączniku VII.

  

* Rok od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
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3. Struktura i wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, uwzględnia zakres prac 

wykonywanych przez Agencję i właściwy organ na podstawie wymogów niniejszego 

rozporządzenia i ustalana jest na poziomie pozwalającym zapewnić, że przychód z nich w 

połączeniu z innymi źródłami przychodów Agencji zgodnie z art. 95 ust. 1 jest 

wystarczający do pokrycia kosztów świadczonych usług. Przy ustalaniu opłat za rejestrację 

bierze się pod uwagę pracę, która może zostać wykonana na podstawie tytułu VIII.

W przypadku art. 6 ust. 4, art. 7 ust. 1 i ust. 5, art. 9 ust. 2, art. 11 ust. 4, art. 17 ust. 2 i art. 

18 ust. 2, struktura i wysokość opłat uwzględnia zakres wielkości obrotu rejestrowanej 

substancji.

We wszystkich przypadkach dla małych i średnich przedsiębiorstw zostanie ustalona 

opłata ulgowa.

W przypadku art. 11 ust. 4 struktura i wysokość opłat uwzględnia to, czy informacje 

zostały przedłożone wspólnie z innymi rejestrującymi, czy osobno.

W przypadku prośby przedstawionej na mocy art. 10 lit. a) pkt xi), struktura i wysokość 

opłat uwzględniają pracę, której wykonanie wymagane jest od Agencji w celu oceny 

uzasadnienia.

4. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, określa okoliczności, w których część opłat 

będzie przekazywana właściwemu organowi odpowiedniego Państwa Członkowskiego.

5. Agencja może pobierać należności z tytułu innych świadczonych przez siebie usług. 
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TYTUŁ X

AGENCJA

Artykuł 74

Ustanowienie i przegląd

1. Ustanawia się Europejską Agencję Chemikaliów w celu zarządzania i w pewnych 

przypadkach realizacji technicznych, naukowych i administracyjnych aspektów 

rozporządzenia REACH oraz w celu zapewnienia spójności tych aspektów na poziomie 

wspólnotowym. 

2. Działanie Agencji podlega przeglądowi do …*.

Artykuł 75

Skład

1. W skład Agencji wchodzi:

a) Zarząd, który wykonuje obowiązki określone w art. 77;

b) Dyrektor Wykonawczy, który wykonuje obowiązki określone w art. 82;

c) Komitet ds. Oceny Ryzyka, który jest odpowiedzialny za sporządzanie opinii 

Agencji w sprawie ocen, wniosków o udzielenie zezwolenia, wniosków dotyczących 

ograniczeń i wniosków dotyczących klasyfikacji i oznakowania zgodnie z tytułem XI 

oraz wszelkich innych kwestii będących wynikiem funkcjonowania niniejszego 

rozporządzenia i związanych z ryzykiem dla zdrowia człowieka i dla środowiska;

  

* 5 lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
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d) Komitet ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych, który jest odpowiedzialny za 

sporządzanie opinii Agencji w sprawie wniosków o udzielenie zezwolenia, 

wniosków dotyczących ograniczeń i wszelkich innych kwestii będących wynikiem 

funkcjonowania niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do wpływu na warunki 

społeczno-ekonomiczne ewentualnych działań legislacyjnych dotyczących 

substancji;

e) Komitet Państw Członkowskich, który jest odpowiedzialny za eliminowanie 

ewentualnych rozbieżności opinii na temat projektów decyzji proponowanych przez 

Agencję lub Państwa Członkowskie na mocy przepisów tytułu VI oraz na temat 

wniosków dotyczących identyfikacji substancji wzbudzających szczególnie duże obawy 

w celu poddania ich procedurze wydawania zezwoleń na podstawie przepisów 

tytułu VII;

f) forum wymiany informacji o egzekwowaniu przepisów, (zwane dalej „forum”), które 

koordynuje sieć organów Państw Członkowskich odpowiedzialnych za 

egzekwowanie przepisów niniejszego rozporządzenia;

g) Sekretariat, który pracuje pod kierownictwem Dyrektora Wykonawczego i dostarcza 

technicznego, naukowego i administracyjnego wsparcia Komitetom oraz forum, a 

także zapewnia właściwą koordynację pomiędzy nimi. Ponadto, wykonuje prace 

wymagane od Agencji w ramach procedur rejestracji wstępnej, rejestracji i oceny, 

a także w zakresie przygotowywania wytycznych, prowadzenia baz danych 

i dostarczania informacji;

h) Rada Odwoławcza, która rozpatruje odwołania od decyzji podjętych przez Agencję.
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2. Zarówno Komitety, o których mowa w ust. 1 lit. c), d) i e), (zwane dalej „Komitetami”), 

jak i forum mogą ustanawiać grupy robocze. W tym celu przyjmują one, zgodnie ze swoim 

regulaminem, szczegółowe ustalenia w zakresie powierzania stosownych zadań tym 

grupom roboczym.

3. Komitety i forum mogą, jeżeli uznają to za właściwe, zwrócić się o poradę do stosownych 

źródeł eksperckich w istotnych kwestiach natury ogólnej, naukowej lub etycznej.

Artykuł 76

Zadania

1. Agencja zapewnia Państwom Członkowskim i instytucjom wspólnotowym możliwie 

najlepsze doradztwo naukowe i techniczne w kwestiach, które są do niej skierowane 

stosownie do przepisów niniejszego rozporządzenia, związanych z chemikaliami 

wchodzącymi w zakres jej kompetencji.

2. Sekretariat podejmuje następujące zadania:

a) wykonuje zadania przydzielone mu na mocy przepisów tytułu II, włączając w to 

ułatwianie skutecznego procesu rejestracji substancji importowanych, w sposób 

spójny z międzynarodowymi zobowiązaniami Wspólnoty wobec krajów trzecich w 

zakresie handlu;

b) wykonuje zadania przydzielone mu na mocy przepisów tytułu III;
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c) wykonuje zadania przydzielone mu na mocy przepisów tytułu VI;

d) tworzy i prowadzi jedną lub więcej baz danych zawierających informacje o wszystkich 

zarejestrowanych substancjach, wykaz klasyfikacji i oznakowania oraz zharmonizowaną 

listę klasyfikacji i oznakowania. Nieodpłatnie udostępnia publicznie za pośrednictwem 

Internetu informacje określone w art. 118 ust. 1 i ust. 2, z wyjątkiem uznania prośby 

przedstawionej na mocy art. 10 lit. a) pkt xa) za uzasadnioną. Agencja udostępnia na 

żądanie inne informacje zawarte w tych bazach danych zgodnie z art. 115.;

e) w ciągu 90 dni od otrzymania tych informacji przez Agencję udostępnia publicznie 

informacje dotyczące tego, które substancje są obecnie poddawane ocenie oraz już 

zostały jej poddane, zgodnie z przepisami art. 118 ust. 1;

f) dostarcza wytycznych technicznych i naukowych oraz narzędzi, gdy jest to właściwe 

dla funkcjonowania niniejszego rozporządzenia, w szczególności zaś w celu 

udzielania pomocy przy tworzeniu raportów bezpieczeństwa chemicznego (zgodnie z 

art. 14, art. 31 ust. 1 i art. 36 ust. 4 oraz przy zastosowaniu art. 10 lit. a) pkt viii), art. 

11 ust. 3 oraz art. 19 ust. 2) przez przedsiębiorstwa przemysłowe, zwłaszcza przez 

MiŚP;

g) dostarcza wytycznych technicznych i naukowych w zakresie funkcjonowania 

niniejszego rozporządzenia właściwym organom Państw Członkowskich oraz 

zapewnia wsparcie centrom informacyjnym tych właściwych organów, które 

ustanowione są na mocy przepisów tytułu XIII;

h) zapewnia poradę i pomoc producentom i importerom rejestrującym substancję 

zgodnie z art. 12 ust. 1;
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i) przygotowuje dla innych zainteresowanych stron informacje wyjaśniające przepisy 

niniejszego rozporządzenia;

j) na żądanie Komisji udziela wsparcia technicznego i naukowego podczas kolejnych 

etapów działań mających ulepszyć współpracę pomiędzy Wspólnotą, jej Państwami 

Członkowskimi, organizacjami międzynarodowymi i krajami trzecimi w sprawie 

kwestii naukowych i technicznych związanych z bezpieczeństwem substancji, jak 

również czynnie uczestniczy we wsparciu technicznym oraz w działaniach mających 

na celu zwiększanie zdolności do właściwego zarządzania chemikaliami w krajach 

rozwijających się;

k) przechowuje podręcznik decyzji i opinii oparty na konkluzjach Komitetu Państw 

Członkowskich w zakresie interpretacji i wprowadzania w życie niniejszego 

rozporządzenia;

l) powiadamia o decyzjach podjętych przez Agencję;

m) dostarcza formaty służące do przedkładania informacji Agencji.

3. Komitety podejmują następujące zadania:

a) wykonują zadania przydzielone im na mocy przepisów tytułów VI-XI;

b) na żądanie Komisji zapewniają wsparcie techniczne i naukowe podczas kolejnych 

etapów działań mających ulepszyć współpracę pomiędzy Wspólnotą, jej Państwami 

Członkowskimi, organizacjami międzynarodowymi i krajami trzecimi w kwestiach 

naukowych i technicznych związanych z bezpieczeństwem substancji, jak również 

czynnie uczestniczą we wsparciu technicznym oraz w działaniach mających na celu

zwiększanie zdolności do właściwego zarządzania chemikaliami w krajach 

rozwijających się;
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c) na żądanie Komisji sporządzają opinie związane z wszelkimi innymi aspektami 

bezpieczeństwa substancji w ich postaci własnej, jako składników preparatu lub 

w wyrobach.

4. Forum podejmuje następujące zadania:

a) rozpowszechnia dobrą praktykę i zwraca uwagę na problemy na poziomie 

Wspólnoty;

b) proponuje, koordynuje i ocenia zharmonizowane projekty egzekwowania przepisów 

i wspólnych kontroli;

c) koordynuje wymianę inspektorów;

d) określa strategie i najlepszą praktykę w zakresie egzekwowania przepisów;

e) tworzy metody pracy i narzędzia na użytek lokalnych inspektorów;

f) opracowuje procedurę elektronicznej wymiany informacji;

g) współpracuje z przedsiębiorstwami przemysłowymi i innymi zainteresowanymi 

stronami, w miarę konieczności włączając w to odpowiednie organizacje 

międzynarodowe;

h) analizuje wnioski dotyczące wprowadzenia ograniczeń w celu doradztwa w zakresie 

wprowadzania w życie.
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Artykuł 77

Uprawnienia Zarządu

Zarząd powołuje Dyrektora Wykonawczego zgodnie z przepisami art. 83 oraz księgowego zgodnie 

z art. 43 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2343/2002.

Zarząd przyjmuje:

a) do dnia 30 kwietnia każdego roku ogólne sprawozdanie z działalności Agencji za rok 

poprzedni, które najpóźniej do dnia 15 czerwca przekazuje Państwom Członkowskim, 

Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-

Społecznemu i Trybunałowi Obrachunkowemu;

b) do dnia 31 października każdego roku program pracy Agencji na nadchodzący rok, który 

przekazuje Państwom Członkowskim, Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji;

c) przed początkiem roku budżetowego końcowy budżet Agencji na podstawie art. 95, 

dostosowując go, w miarę konieczności, do wkładu z ramienia Wspólnoty i wszelkich 

innych przychodów Agencji;

d) wieloletni program pracy, który regularnie poddawany jest przeglądowi.

Zarząd przyjmuje wewnętrzne zasady i procedury Agencji. Zasady te są udostępniane do 

wiadomości publicznej.

Zarząd wykonuje swoje obowiązki w odniesieniu do budżetu Agencji zgodnie z przepisami art. 95, 

96 i 102.
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Zarząd sprawuje władzę dyscyplinarną nad Dyrektorem Wykonawczym.

Zarząd przyjmuje swój regulamin.

Zarząd powołuje Przewodniczącego, członków i zastępców członków Rady Odwoławczej zgodnie 

z art. 88.

Zarząd powołuje członków Komitetów Agencji zgodnie z art. 84.

Co roku Zarząd przesyła wszelkie informacje mające znaczenie dla wyniku procedur oceny zgodnie 

z art. 95 ust. 6.

Artykuł 78

Skład Zarządu

1. Zarząd składa się z jednego przedstawiciela z każdego Państwa Członkowskiego i z nie 

więcej niż sześciu przedstawicieli mianowanych przez Komisję, w tym trzech 

przedstawicieli zainteresowanych stron bez uprawnień do głosowania. 

Każde z Państw Członkowskich nominuje członka Zarządu. Nominowani w ten sposób 

członkowie mianowani są przez Radę.
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2. Członkowie powoływani są na podstawie stosownego doświadczenia i wiedzy 

specjalistycznej w dziedzinie bezpieczeństwa chemicznego lub przepisów dotyczących 

chemikaliów, przy czym należy zapewnić wśród nich stosowną wiedzę specjalistyczną 

w zakresie kwestii ogólnych, finansowych i prawnych.

3. Okres kadencji wynosi cztery lata. Kadencja może być jednokrotnie odnowiona. 

W przypadku pierwszego mandatu Komisja wyznacza jednak połowę , a Rada 12-tu 

mianowanych przez siebie członków, dla których okres ten wynosi sześć lat.

Artykuł 79

Przewodnictwo Zarządu

1. Zarząd wybiera Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego spośród członków 

posiadających uprawnienia do głosowania. Zastępca Przewodniczącego automatycznie 

przejmuje obowiązki Przewodniczącego, jeżeli ten nie może wykonywać swoich 

obowiązków.

2. Okres kadencji Przewodniczącego i jego Zastępcy wynosi dwa lata i kończy się, gdy 

przestają być oni członkami Zarządu. Kadencja może być jednokrotnie odnowiona.

Artykuł 80

Posiedzenia Zarządu

1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są na wniosek Przewodniczącego lub na prośbę 

przynajmniej jednej trzeciej członków Zarządu.
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2. Dyrektor Wykonawczy bierze udział w posiedzeniach Zarządu bez uprawnień do 

głosowania.

3. Przewodniczący Komitetów i Przewodniczący forum, o których mowa w art. 75 ust. 1 lit. 

c) – f) są uprawnieni do brania udziału w posiedzeniach Zarządu bez uprawnień do 

głosowania.

Artykuł 81

Głosowanie w Zarządzie

Zarząd przyjmuje regulamin głosowania zawierający warunki głosowania jednego członka 

w imieniu innego. Zarząd stanowi większością dwóch trzecich głosów wszystkich członków 

uprawnionych do głosowania.

Artykuł 82

Obowiązki i uprawnienia Dyrektora Wykonawczego

1. Dyrektor Wykonawczy zarządza Agencją wykonując swoje obowiązki w interesie 

Wspólnoty i niezależnie od konkretnych interesów.
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2. Dyrektor Wykonawczy jest prawnym przedstawicielem Agencji. Do jego obowiązków 

należy:

a) bieżące kierowanie Agencją;

b) zarządzanie wszelkimi zasobami Agencji niezbędnymi do wykonywania jej zadań;

c) zapewnianie, że opinie są przygotowywane przez Agencję w terminach 

wyznaczonych przez przepisy Wspólnoty;

d) zapewnianie właściwej i terminowej koordynacji pomiędzy Komitetami a forum;

e) zawieranie niezbędnych umów z usługodawcami i zarządzanie nimi;

f) przygotowywanie zestawienia przychodów i wydatków oraz wykonywanie budżetu 

Agencji zgodnie z art. 95 i 96;

g) zarządzanie wszelkimi sprawami kadrowymi;

h) zapewnianie sekretariatu dla Zarządu;

i) przygotowywanie projektów opinii Zarządu w sprawie proponowanych regulaminów 

Komitetów i forum;
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j) organizacja, na wniosek Zarządu, wypełniania wszelkich innych funkcji (objętych 

przepisami art. 76) powierzonych Agencji przez Komisję;

k) określanie warunków i zasad korzystania z pakietów oprogramowania.

3. Dyrektor Wykonawczy każdego roku przedkłada Zarządowi w celu zatwierdzenia:

a) projekt sprawozdania obejmującego działalność Agencji w roku poprzednim, 

zawierającego informacje dotyczące liczby otrzymanych dossier rejestracyjnych,

liczby ocenionych substancji, liczby otrzymanych wniosków o udzielenie 

zezwolenia, liczby otrzymanych przez Agencję wniosków dotyczących 

wprowadzenia ograniczeń i wydanych w tych sprawach opinii, czasu poświęconego 

na wypełnienie związanych z tym procedur oraz substancji, na które wydano 

zezwolenia, odrzuconych dossier i substancji, w stosunku do których wprowadzono 

ograniczenia; informacje na temat otrzymanych skarg i podjętych w związku z nimi 

działań; przegląd działalności forum;

b) projekt programu pracy na rok nadchodzący;

c) projekt rocznego sprawozdania finansowego;

d) projekt prognozowanego budżetu na rok nadchodzący;

e) projekt wieloletniego programu pracy.
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Artykuł 83

Powoływanie Dyrektora Wykonawczego

1. Komisja zgłasza kandydatów na stanowisko Dyrektora Wykonawczego na podstawie listy 

powstałej po opublikowaniu ogłoszenia o wolnym stanowisku w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej oraz w prasie innego rodzaju lub na stronach internetowych, stosownie 

do sytuacji.

2. Dyrektor Wykonawczy Agencji powoływany jest przez Zarząd na podstawie osiągnięć 

oraz udokumentowanych umiejętności w zakresie administracji i zarządzania, jak również 

odpowiedniego doświadczenia w dziedzinie bezpieczeństwa chemicznego lub regulacji 

prawnych w dziedzinie chemikaliów. Zarząd podejmuje decyzje większością dwóch 

trzecich głosów wszystkich członków uprawnionych do głosowania.

Zarząd uprawniony jest do odwołania Dyrektora Wykonawczego według tej samej 

procedury.

3. Okres kadencji Dyrektora Wykonawczego wynosi 5 lat. Może ona zostać przedłużona 

przez Zarząd jednokrotnie na okres nie dłuższy niż 5 lat.
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Artykuł 84

Ustanowienie Komitetów

1. Każde Państwo Członkowskie może nominować kandydatów na członków Komitetu 

ds. Oceny Ryzyka. Dyrektor Wykonawczy ustala listę nominowanych osób, publikowaną 

na stronie internetowej Agencji. Zarząd powołuje członków Komitetu z tej listy, w tym co 

najmniej po jednym członku z każdego Państwa Członkowskiego, które nominowało 

kandydatów, lecz nie więcej niż dwóch spośród kandydatów jednego Państwa 

Członkowskiego. Członków powołuje się biorąc pod uwagę pełnione przez nich funkcje 

i doświadczenie w wykonywaniu zadań określonych w art. 73 ust. 3.

2. Każde Państwo Członkowskie może nominować kandydatów na członków Komitetu 

ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Dyrektor Wykonawczy ustala listę nominowanych 

osób, publikowaną na stronie internetowej Agencji. Zarząd powołuje członków Komitetu z 

tej listy, w tym co najmniej po jednym członku z każdego Państwa Członkowskiego, które 

nominowało kandydatów, lecz nie więcej niż dwóch spośród kandydatów jednego Państwa 

Członkowskiego. Członków powołuje się biorąc pod uwagę pełnione przez nich funkcje 

i doświadczenie w wykonywaniu zadań określonych w art. 73 ust. 3.

3. Każde Państwo Członkowskie powołuje jednego członka Komitetu Państw 

Członkowskich.

4. Komitety dążą do posiadania wśród swoich członków ekspertów zapewniających szeroki 

zakres odpowiedniej wiedzy specjalistycznej. W tym celu każdy Komitet może

dokooptować do swego składu maksymalnie pięciu dodatkowych członków wybranych na 

podstawie jego określonych kompetencji.



7524/8/06 REV 8 KZ/abs 171
DG C I PL

Okres kadencji członków Komitetów wynosi trzy lata i może być odnowiony.

Członkowie Zarządu nie mogą być członkami Komitetów.

Członkom Komitetów mogą towarzyszyć doradcy do spraw naukowych, technicznych lub 

prawnych.

Dyrektor Wykonawczy lub jego przedstawiciel i przedstawiciele Komisji są uprawnieni do 

udziału w charakterze obserwatorów we wszystkich posiedzeniach Komitetów i grup 

roboczych zwołanych przez Agencję lub jej Komitety. W stosownych przypadkach na 

prośbę członków Komitetu lub Zarządu zainteresowane strony mogą także być zaproszone 

do udziału w posiedzeniach w charakterze obserwatorów.

5. Członkowie każdego Komitetu powołani po nominacji przez Państwo Członkowskie 

zapewniają odpowiednią koordynację pomiędzy zadaniami Agencji i pracą właściwego 

organu ich Państwa Członkowskiego.

6. Członkowie Komitetów wspierani są zasobami naukowymi i technicznymi dostępnymi 

Państwom Członkowskim. W tym celu Państwa Członkowskie dostarczają odpowiednich 

zasobów naukowych i technicznych członkom Komitetów, których nominowały. 

Właściwy organ każdego Państwa Członkowskiego ułatwia działalność Komitetów i ich 

grup roboczych.
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7. Państwa Członkowskie powstrzymują się od wydawania członkom Komitetu ds. Oceny 

Ryzyka i Komitetu ds. Analiz Społeczno - Ekonomicznych lub ich doradcom i ekspertom 

naukowym i technicznym jakichkolwiek instrukcji, które stoją w sprzeczności z ich 

poszczególnymi zadaniami lub też z zadaniami, zakresem odpowiedzialności i 

niezależnością Agencji.

8. Każdy Komitet przygotowując opinię dokłada wszelkich starań, aby osiągnąć 

porozumienie. Jeżeli porozumienie nie może być osiągnięte, opinia składa się ze 

stanowiska większości członków i stanowisk mniejszości, z odpowiednimi motywacjami.

9. Każdy z Komitetów w terminie 6 miesięcy od ich pierwszego powołania sporządza projekt 

wniosku w sprawie swojego regulaminu, który przedstawiany jest do zatwierdzenia 

Zarządowi.

Regulamin ten określa w szczególności procedury zastępowania członków, procedury 

powierzania pewnych zadań grupom roboczym, zasady tworzenia grup roboczych i 

ustalania procedury przyjmowania opinii w trybie pilnym. Przewodniczący Komitetów są 

pracownikami Agencji.

Artykuł 85

Ustanowienie forum

1. Każde Państwo Członkowskie powołuje jednego członka forum na odnawialny, trzyletni 

okres kadencji. Członkowie, których wybiera się biorąc pod uwagę pełnione przez nich 

funkcje i doświadczenie w egzekwowaniu przepisów regulacji prawnych w dziedzinie 

chemikaliów, utrzymują stosowne kontakty z właściwymi organami Państw 

Członkowskich.
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Forum dąży do posiadania wśród swoich członków ekspertów zapewniających szeroki 

zakres odpowiedniej wiedzy specjalistycznej. W tym celu forum może dokooptować do 

swego składu maksymalnie pięciu dodatkowych członków wybranych na podstawie ich 

konkretnych kompetencji. Okres kadencji tych członków wynosi trzy lata i jest 

odnawialny.

Członkom forum mogą towarzyszyć doradcy naukowi i techniczni.

Dyrektor Wykonawczy Agencji lub jego przedstawiciel i przedstawiciele Komisji są 

uprawnieni do udziału we wszystkich posiedzeniach forum i jego grup roboczych. 

W stosownych przypadkach na żądanie członków forum lub Zarządu zainteresowane 

strony mogą być także zaproszone do udziału w posiedzeniach w roli obserwatorów.

2. Członkowie forum powołani przez Państwo Członkowskie zapewniają odpowiednią 

koordynację pomiędzy zadaniami forum i pracą właściwego organu ich Państwa 

Członkowskiego.

3. Członkowie forum wspierani są zasobami naukowymi i technicznymi dostępnymi 

właściwym organom Państw Członkowskich. Właściwy organ każdego Państwa 

Członkowskiego ułatwia działalność forum i jego grup roboczych. Państwa Członkowskie 

powstrzymują się od wydawania członkom forum lub ich doradcom i ekspertom 

naukowym i technicznym jakichkolwiek instrukcji, które stoją w sprzeczności z ich 

poszczególnymi zadaniami lub też z zadaniami i zakresem odpowiedzialności forum.
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4. W terminie 6 miesięcy od pierwszego powołania forum sporządza ono projekt wniosku 

w sprawie swojego regulaminu, który ma być przyjęty przez Zarząd.

Regulamin ten określa w szczególności procedury powoływania i zastępowania 

Przewodniczącego, zastępowania członków i procedury powierzania określonych zadań 

grupom roboczym.

Artykuł 86

Sprawozdawcy Komitetów i korzystanie z pomocy ekspertów

1. Jeżeli zgodnie z przepisami art. 76 wymagana jest decyzja lub opinia Komitetu lub też 

rozważenie przez Komitet, czy dossier Państwa Członkowskiego spełnia wymagania 

zawarte w załączniku XV, Komitet powołuje jednego ze swoich członków na 

sprawozdawcę. Komitet może także powołać drugiego członka do pełnienia funkcji 

współsprawozdawcy. W każdym przypadku sprawozdawcy i współsprawozdawcy 

podejmują działania w interesie Wspólnoty i składają deklarację zaangażowania w 

wypełnianie swoich obowiązków oraz deklarację interesów w formie pisemnej. Członek 

Komitetu nie jest powoływany na sprawozdawcę w danej sprawie, jeżeli wskaże 

jakiekolwiek interesy, które mogą budzić wątpliwości dotyczące bezstronnego rozważenia 

sprawy. Komitet może w każdym momencie zastąpić sprawozdawcę lub

współsprawozdawcę innym swoim członkiem, jeżeli, na przykład, nie może on wypełnić 

swoich obowiązków we wskazanym czasie lub jeżeli zostanie ujawniony potencjalny 

konflikt interesów.
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2. Państwa Członkowskie przekazują Agencji imiona i nazwiska ekspertów, którzy posiadają 

udowodnione doświadczenie w wykonywaniu zadań wymaganych na podstawie art. 76 

i którzy byliby dyspozycyjni, aby wziąć udział w pracach grup roboczych Komitetów, 

wraz z określeniem ich kwalifikacji i konkretnych dziedzin specjalizacji.

Agencja prowadzi i aktualizuje listę ekspertów. Lista ta obejmuje ekspertów, o których 

mowa w akapicie pierwszym i innych ekspertów ustalonych bezpośrednio przez 

Sekretariat.

3. Usługi członków Komitetów lub ekspertów biorących udział w pracach grup roboczych 

Komitetów lub forum lub wykonujących inne zadania dla Agencji świadczone są na 

podstawie pisemnych umów pomiędzy Agencją i daną osobą lub, w stosownych 

przypadkach, pomiędzy Agencją a pracodawcą danej osoby.

Dana osoba lub jej pracodawca są wynagradzani przez Agencję według skali opłat 

zamieszczonej w ustaleniach finansowych ustanowionych przez Zarząd. Jeżeli dana osoba 

nie wypełnia swoich obowiązków, Dyrektor Wykonawczy ma prawo rozwiązać lub 

zawiesić umowę lub też wstrzymać wypłatę wynagrodzenia.

4. W sytuacji, gdy usługę może wykonać kilku potencjalnych usługodawców może być 

wymagane wezwanie do okazania zainteresowania:

a) jeżeli pozwala na to naukowy i techniczny kontekst sytuacji oraz
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b) jeżeli jest to zgodne z obowiązkami Agencji, a w szczególności z potrzebą 

zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia człowieka i środowiska.

Na wniosek Dyrektora Wykonawczego Zarząd przyjmuje właściwe procedury.

5. Agencja może korzystać z usług ekspertów w celu wykonywania innych konkretnych 

zadań, za które jest ona odpowiedzialna.

Artykuł 87

Kwalifikacje i interesy

1. Członkostwo w Komitetach i w forum podawane jest do wiadomości publicznej. 

Poszczególni członkowie mogą zwrócić się o niepodawanie do wiadomości publicznej ich 

imion i nazwisk, jeżeli uważają, że może to stanowić dla nich zagrożenie. Dyrektor 

Wykonawczy decyduje o wyrażeniu zgody na takie prośby. Przy okazji publikacji 

nazwiska każdego powołanego członka podawane są także jego kwalifikacje zawodowe.

2. Członkowie Zarządu, Dyrektor Wykonawczy i członkowie Komitetów i forum składają 

deklarację o zaangażowaniu w wypełnianie swoich obowiązków i deklarację interesów, 

które mogą być uznane za szkodliwe dla ich bezstronności. Deklaracje te składane są co 

roku, w formie pisemnej.
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3. Członkowie Zarządu, Dyrektor Wykonawczy, członkowie Komitetów i forum oraz 

eksperci biorący udział w posiedzeniu składają deklarację wszelkich interesów, które mogą 

być uznane za szkodliwe dla ich bezstronności w stosunku do któregokolwiek z punktów 

porządku obrad. Osoba składająca taką deklarację interesów nie bierze udziału w żadnym 

głosowaniu dotyczącym odpowiedniego punktu porządku obrad.

Artykuł 88

Ustanowienie Rady Odwoławczej

1. Rada Odwoławcza składa się z Przewodniczącego i dwóch innych członków.

2. Przewodniczący i wspomniani dwaj członkowie mają zastępców, którzy reprezentują ich 

podczas ich nieobecności.

3. Przewodniczący, inni członkowie i zastępcy członków powoływani są przez Zarząd 

z przyjętej przez Komisję listy odpowiednich kandydatów na podstawie ich 

odpowiedniego doświadczenia i wiedzy specjalistycznej w dziedzinie bezpieczeństwa 

chemicznego, nauk przyrodniczych lub procedur prawnych i sądowniczych.

Jeżeli jest to konieczne w celu zagwarantowania, że odwołania mogą być rozpatrywane 

w zadowalającym tempie, Zarząd może powołać dodatkowych członków i ich zastępców 

zgodnie z tą samą procedurą i na zalecenie Dyrektora Wykonawczego.
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4. Kwalifikacje wymagane od członków Rady Odwoławczej określa Komisja zgodnie 

z procedurą, o której mowa w art. 132 ust. 3.

5. Przewodniczący i członkowie mają takie same uprawnienia do głosowania.

Artykuł 89

Członkowie Rady Odwoławczej

1. Okres kadencji członków Rady Odwoławczej, włącznie z Przewodniczącym i zastępcami, 

wynosi 5 lat. Może on być jednokrotnie przedłużony.

2. Członkowie Rady Odwoławczej są niezależni. W procesie podejmowania decyzji nie są 

oni związani żadnymi instrukcjami.

3. Członkowie Rady Odwoławczej nie mogą wykonywać żadnych innych obowiązków 

w Agencji. Członkowie mogą pełnić swe funkcje w niepełnym wymiarze godzin.

4. Członkowie Rady Odwoławczej nie mogą zostać usunięci ani z urzędu, ani też z listy 

w trakcie ich kadencji, chyba że istnieją poważne podstawy do takiego usunięcia i 

Komisja, po otrzymaniu opinii Zarządu, podejmie decyzję o usunięciu.

5. Członkowie Rady Odwoławczej nie mogą brać udziału w postępowaniu odwoławczym, 

jeżeli wiążą ich z tym postępowaniem interesy osobiste lub jeżeli wcześniej jako 

przedstawiciele jednej ze stron uczestniczyli w postępowaniu lub brali udział w wydaniu 

decyzji, od której się odwoływano.
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6. Jeżeli członek Rady Odwoławczej z powodów wspomnianych w ust. 5 uważa, że nie 

wolno mu uczestniczyć w jakimkolwiek postępowaniu odwoławczym, informuje o tym 

Radę Odwoławczą. Każda ze stron biorących udział w postępowaniu odwoławczym może 

zgłosić sprzeciw odnośnie do uczestnictwa w nim członka Rady na podstawie 

któregokolwiek z powodów wspomnianych w ust. 5 lub jeżeli członek ten podejrzewany 

jest o stronniczość. Sprzeciw nie może być zgłoszony w oparciu o narodowość członków.

7. Rada Odwoławcza bez udziału wspomnianego członka podejmuje decyzję odnośnie do 

działań, jakie zostaną podjęte w przypadkach określonych w ust. 5 i 6. Do celów podjęcia 

tej decyzji miejsce tego członka w Radzie Odwoławczej zajmuje jego zastępca.

Artykuł 90

Decyzje, od których przysługuje odwołanie

1. Można wnieść odwołanie od decyzji Agencji podjętych zgodnie z przepisami art. 9, art. 20, 

art. 27 ust. 6, art. 30 ust. 2 i 3 oraz art. 50.

2. Odwołanie wniesione zgodnie z ust. 1 ma skutek zawieszający.

Artykuł 91

Osoby upoważnione do wniesienia odwołania, terminy, opłaty

i wymagania formalne

1. Każda osoba fizyczna lub prawna może odwołać się od decyzji do niej skierowanej lub od 

decyzji, która skierowana jest do innej osoby, lecz dotyczy pierwszej z nich w bezpośredni 

i jednostkowy sposób.
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2. Odwołanie to wraz z oświadczeniem dotyczącym jego podstaw składane jest Agencji na 

piśmie w ciągu 3 miesięcy od powiadomienia o decyzji osoby, której ona dotyczy lub, 

w przypadku braku powiadomienia, od dnia, w którym osoba ta zapoznała się z decyzją, 

jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej.

3. Od osób wnoszących odwołanie od decyzji Agencji może być wymagana opłata zgodnie 

z przepisami tytułu IX.

Artykuł 92

Postępowanie sprawdzające i podejmowanie decyzji 

w postępowaniu odwoławczym

1. Jeżeli po przeprowadzeniu konsultacji z Przewodniczącym Rady Odwoławczej Dyrektor 

Wykonawczy uważa, że odwołanie jest dopuszczalne i oparte na solidnych podstawach, 

może on skorygować decyzję w ciągu 30 dni od daty wniesienia odwołania zgodnie z art. 

91 ust. 2.

2. W przypadkach innych niż przypadki, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, 

Przewodniczący Rady Odwoławczej sprawdza dopuszczalność odwołania w ciągu 30 dni 

od jego wniesienia zgodnie z przepisami art. 91 ust. 2. Jeżeli odwołanie jest dopuszczalne, 

przekazywane jest ono Radzie Odwoławczej w celu sprawdzenia jego podstaw. Strony 

postępowania odwoławczego są uprawnione do ustnej prezentacji swojego stanowiska w 

toku procedury.

3. Rada Odwoławcza może korzystać z wszelkich uprawnień leżących w kompetencjach 

Agencji lub przekazać sprawę kompetentnemu organowi Agencji w celu podjęcia przez 

niego dalszych działań.
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4. Procedury postępowania Rady Odwoławczej określa Komisja zgodnie z procedurą, o 

której mowa w art. 132 ust. 3.

Artykuł 93

Skargi przed Sądem Pierwszej Instancji

i Trybunałem Sprawiedliwości 

1. Skarga na decyzję podjętą przez Radę Odwoławczą lub, w sytuacji gdy nie przysługuje 

odwołanie do Rady, przez Agencję może zostać wniesiona przed Sąd Pierwszej Instancji 

lub Trybunał Sprawiedliwości, zgodnie z przepisami art. 225 lub 230 Traktatu.

2. Gdyby Agencja nie podjęła decyzji, postępowanie sądowe w związku z bezczynnością 

może zostać wniesione przed Sąd Pierwszej Instancji lub Trybunał Sprawiedliwości 

zgodnie z przepisami art. 225 lub 232 Traktatu.

3. Od Agencji wymagane jest podjęcie niezbędnych środków w celu zastosowania się do 

orzeczenia Sądu Pierwszej Instancji lub Trybunału Sprawiedliwości.

Artykuł 94

Konflikt opinii wobec innych organów

1. Agencja troszczy się o zapewnienie wczesnego wykrycia potencjalnych źródeł konfliktu 

pomiędzy opiniami Agencji i innych organów ustanowionych na podstawie prawa 

wspólnotowego, w tym agencji Wspólnoty, wykonujących podobne zadanie w związku 

z zagadnieniami będącymi przedmiotem wspólnego zainteresowania.
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2. Jeżeli Agencja wykryje potencjalne źródło konfliktu, kontaktuje się ona z właściwym 

organem w celu zapewnienia, że stosowne informacje naukowe lub techniczne są 

wzajemnie udostępniane i w celu określenia kwestii naukowych lub technicznych, które 

mogą być powodem niezgodności.

3. W przypadku zasadniczego konfliktu w kwestiach naukowych lub technicznych pomiędzy 

Agencją a inną wspólnotową agencją lub wspólnotowym komitetem naukowym, Agencja 

i organ ten podejmują wspólnie działania w celu rozwiązania tego konfliktu lub 

przedłożenia Komisji wspólnego dokumentu wyjaśniającego kwestie naukowe lub 

techniczne będące źródłem konfliktu.

Artykuł 95

Budżet Agencji

1. Na przychody Agencji składają się:

a) dotacje z ramienia Wspólnoty uwzględnione w ogólnym budżecie Wspólnot 

Europejskich (sekcja Komisji);

b) opłaty wnoszone przez przedsiębiorstwa;

c) wszelkie dobrowolne wkłady Państw Członkowskich.

2. Na wydatki Agencji składają się koszty pracownicze, administracyjne, infrastrukturalne 

i operacyjne.
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3. Najpóźniej do dnia 15 lutego każdego roku Dyrektor Wykonawczy sporządza wstępny 

projekt budżetu, obejmujący wydatki operacyjne i przewidywany program pracy na 

kolejny rok finansowy, i przekazuje ten wstępny projekt razem z wykazem etatów 

Zarządowi wraz z tymczasowym wykazem stanowisk.

4. Budżet powinien być zrównoważony w odniesieniu do przychodów i wydatków.

5. Każdego roku na podstawie projektu sporządzonego przez Dyrektora Wykonawczego 

Zarząd sporządza preliminarz przychodów i wydatków Agencji na kolejny rok finansowy. 

Preliminarz ten, który obejmuje projekt wykazu etatów, Zarząd przedkłada Komisji 

najpóźniej do dnia 31 marca.

6. Preliminarz przekazywany jest przez Komisję Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 

(zwanym dalej „władzą budżetową”), wraz ze wstępnym projektem budżetu Wspólnot 

Europejskich.

7. Na podstawie preliminarza Komisja zawiera we wstępnym projekcie budżetu Wspólnot 

Europejskich szacunki, których uwzględnienie uważa za konieczne do sfinansowania 

wykazu etatów oraz kwotę dotacji z budżetu ogólnego, które przedkłada władzy 

budżetowej zgodnie z przepisami art. 272 Traktatu.

8. Władza budżetowa zatwierdza środki przeznaczone na dotację dla Agencji.

Władza budżetowa przyjmuje wykaz etatów Agencji.
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9. Budżet Agencji przyjmowany jest przez Zarząd. Staje się on budżetem końcowym po 

ostatecznym przyjęciu budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich. W stosownych 

przypadkach jest on odpowiednio korygowany.

10. Wprowadzanie jakichkolwiek zmian do budżetu, w tym zmian w wykazie etatów, odbywa 

się według procedury, o której mowa powyżej.

11. Zarząd niezwłocznie powiadamia władzę budżetową o swoim zamiarze realizacji 

wszelkich projektów, które mogą mieć istotne implikacje dla finansowania jego budżetu, 

zwłaszcza w zakresie projektów związanych z nieruchomościami, takich jak najem lub 

zakup budynków. Informuje on o tym Komisję.

Jeżeli jeden z organów władzy budżetowej zgłosił zamiar wydania opinii, przekazuje on tę 

opinię Zarządowi w terminie sześciu tygodni od daty zgłoszenia takiego projektu.

Artykuł 96

Wykonanie budżetu Agencji

1. Dyrektor Wykonawczy pełni obowiązki intendenta i wykonuje budżet Agencji.

2. Nadzór zobowiązań i opłat z tytułu wszystkich wydatków Agencji i kosztów 

pracowniczych oraz ściąganie wszystkich przychodów Agencji wykonywane jest przez 

księgowego Agencji.
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3. Najpóźniej do dnia 31 marca każdego następnego roku budżetowego księgowy Agencji 

przekazuje tymczasowe sprawozdanie finansowe księgowemu Komisji wraz ze 

sprawozdaniem dotyczącym zarządzania budżetem i finansami za dany rok budżetowy. 

Księgowy Komisji konsoliduje tymczasowe rachunki instytucji i organów 

zdecentralizowanych zgodnie z art. 128 rozporządzenia (WE, Euratom) 1605/2002.

4. Najpóźniej do dnia 31 marca każdego następnego roku budżetowego księgowy Komisji 

przekazuje sprawozdanie tymczasowe Agencji Trybunałowi Obrachunkowemu wraz ze 

sprawozdaniem dotyczącym zarządzania budżetem i finansami za dany rok budżetowy. 

Sprawozdanie dotyczące zarządzania budżetem i finansami za dany rok budżetowy 

przekazywane jest również Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

5. Po otrzymaniu uwag Trybunału Obrachunkowego dotyczących tymczasowego 

sprawozdania Agencji, zgodnie z art. 129 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1602/2002, 

Dyrektor Wykonawczy sporządza na własną odpowiedzialność końcowe sprawozdanie 

finansowe Agencji i przekazuje je Zarządowi do zaopiniowania.

6. Zarząd wydaje opinię na temat końcowego sprawozdania finansowego Agencji.

7. Najpóźniej do dnia 1 lipca następnego roku Dyrektor Wykonawczy wysyła sprawozdanie 

końcowe wraz z opinią Zarządu, Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji 

i Trybunałowi Obrachunkowemu.
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8. Sprawozdanie końcowe jest publikowane.

9. Dyrektor Wykonawczy przesyła Trybunałowi Obrachunkowemu odpowiedź na jego uwagi 

najpóźniej do dnia 30 września. Dyrektor przesyła tę odpowiedź także Zarządowi.

10. Parlament Europejski, działając na podstawie zalecenia Rady, przed dniem 30 kwietnia 

roku n+2 udziela Dyrektorowi Wykonawczemu absolutorium z wykonania budżetu za 

rok n.

Artykuł 97

Zwalczanie nadużyć finansowych

1. W celu zwalczania nadużyć finansowych, korupcji i innych działań sprzecznych z prawem, 

Agencję obowiązują bez ograniczeń przepisy rozporządzenia (WE) nr 1073/1999 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r., dotyczące dochodzeń 

prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)1.

2. Agencję obowiązują przepisy porozumienia międzyinstytucjonalnego z 25 maja 1995 r., 

między Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Wspólnot 

Europejskich dotyczącego dochodzeń wewnętrznych prowadzonych przez Europejski 

Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) 2, ponadto niezwłocznie wydaje ona 

odpowiednie przepisy mające zastosowanie do całego personelu Agencji.

  

1 Dz.U. L 136 z 31.5.1999, str. 1.
2 Dz.U. L 136 z 31.5.1999, str. 15.
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3. Decyzje dotyczące finansowania oraz umowy wykonawcze i przewidziane w nich 

instrumenty w sposób wyraźny określają, że Trybunał Obrachunkowy oraz OLAF mogą, 

w razie konieczności, przeprowadzać kontrole na miejscu u odbiorców finansowania 

Agencji oraz w jednostkach odpowiedzialnych za jego alokację.

Artykuł 98

Zasady finansowe

Zasady finansowe mające zastosowanie do Agencji przyjmowane są przez Zarząd po konsultacji 

z Komisją. Nie mogą one odbiegać od przepisów rozporządzenia (EC, Euratom) nr 2343/2002, 

chyba że jest to szczególnie konieczne dla działania Agencji i odbywa się za wcześniejszą zgodą 

Komisji.

Artykuł 99

Osobowość prawna Agencji

1. Agencja jest organem Wspólnoty i ma osobowość prawną. W każdym z Państw 

Członkowskich Agencja posiada zdolność do czynności prawnych o najszerszym zakresie 

przyznawanym przez ustawodawstwa krajowe osobom prawnym. W szczególności może 

ona nabywać i zbywać mienie ruchome i nieruchome oraz stawać przed sądem.

2. Agencję reprezentuje jej Dyrektor Wykonawczy.
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Artykuł 100

Odpowiedzialność Agencji

1. Odpowiedzialność umowna Agencji podlega prawu właściwemu dla danej umowy. 

Trybunał Sprawiedliwości jest właściwy na podstawie każdej klauzuli arbitrażowej 

wpisanej do umowy zawartej przez Agencję.

2. W sytuacji odpowiedzialności pozaumownej Agencja, zgodnie z ogólnymi zasadami 

wspólnymi przepisom prawnym Państw Członkowskich, naprawia szkody wyrządzone 

przez Agencję lub jej pracowników podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Trybunał Sprawiedliwości jest właściwy w każdym sporze dotyczącym odszkodowania za 

takie szkody.

3. Indywidualna finansowa i dyscyplinarna odpowiedzialność pracowników wobec Agencji 

regulowana jest odpowiednimi przepisami mającymi zastosowanie do personelu Agencji.

Artykuł 101

Przywileje i immunitety Agencji

Do Agencji ma zastosowanie Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot 

Europejskich.
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Artykuł 102

Zasady dotyczące pracowników i regulamin pracowniczy

1. W stosunku do personelu Agencji stosuje się zasady i regulamin mające zastosowanie do 

urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich. W stosunku do swojego 

personelu Agencja korzysta z uprawnień przekazanych organowi powołującemu.

2. Zarząd w porozumieniu z Komisją przyjmuje niezbędne przepisy wykonawcze.

3. Personel Agencji składa się z urzędników mianowanych lub oddelegowanych tymczasowo 

przez Komisję lub Państwa Członkowskie oraz z innych pracowników w razie potrzeby 

rekrutowanych przez Agencję w celu wykonywania swych zadań. Agencja rekrutuje 

personel na podstawie planu zatrudnienia, który powinien zostać zawarty w wieloletnim 

programie pracy, o którym mowa w art. 77 lit. d).

Artykuł 103

Języki

1. Do Agencji ma zastosowanie rozporządzenie nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie 

określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej1.

2. Usługi tłumaczeniowe niezbędne dla funkcjonowania Agencji świadczy Centrum 

Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej.

  

1 Dz.U. L 17, 6.10.1958, str. 385. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady 
(WE) nr 920/2005 (Dz.U. L 156 z 18.6.2005, str. 3).
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Artykuł 104

Obowiązek zachowania poufności

Członkowie Zarządu, członkowie Komitetów i forum, eksperci i urzędnicy oraz inni pracownicy 

Agencji zobowiązani są, nawet po zakończeniu wypełniania swoich obowiązków, do nieujawniania 

informacji, które są chronione obowiązkiem tajemnicy zawodowej.

Artykuł 105

Udział państw trzecich

Zarząd może, w porozumieniu z właściwym Komitetem lub forum, zaprosić przedstawicieli państw 

trzecich do wzięcia udziału w pracy Agencji.

Artykuł 106

Działalność w organizacjach międzynarodowych

Zarząd może, w porozumieniu z właściwym Komitetem lub forum, zaprosić przedstawicieli 

organizacji międzynarodowych, których działalność obejmuje regulacje prawne dotyczące 

chemikaliów do wzięcia udziału w pracy Agencji w charakterze obserwatorów.

Artykuł 107

Kontakty z organizacjami zainteresowanych stron 

Zarząd w porozumieniu z Komisją nawiązuje stosowne kontakty pomiędzy Agencją 

a odpowiednimi organizacjami zainteresowanych stron .
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Artykuł 108

Zasady dotyczące przejrzystości

Aby zapewnić przejrzystość, Zarząd - działając na podstawie wniosku przedstawionego przez 

Dyrektora Wykonawczego i w porozumieniu z Komisją - przyjmuje zasady zapewniające 

obywatelom dostęp do informacji prawnych, naukowych i technicznych, nie będących 

informacjami poufnymi, dotyczących bezpieczeństwa substancji w ich postaci własnej, jako 

składników preparatu lub w wyrobach.

Artykuł 109

Stosunki z odpowiednimi organami Wspólnoty

1. Agencja współpracuje z innymi organami Wspólnoty, aby zapewnić wzajemne wsparcie 

w wypełnianiu ich odpowiednich zadań, w szczególności w celu uniknięcia powielania 

pracy.

2. Dyrektor Wykonawczy, po konsultacji z Komitetem ds. Oceny Ryzyka i Europejskim 

Urzędem Bezpieczeństwa Żywności, ustala regulamin dotyczący substancji, w związku z 

którymi zwrócono się o opinię dotyczącą bezpieczeństwa żywności. Zarząd w 

porozumieniu z Komisją przyjmuje ten regulamin.

Przepisy niniejszego tytułu w żaden inny sposób nie mają wpływu na kompetencje 

Europejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Żywności.

3. Przepisy niniejszego tytułu nie mają wpływu na kompetencje Europejskiej Agencji Leków.
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4. Dyrektor Wykonawczy po konsultacji z Komitetem ds. Oceny Ryzyka, Komitetem ds. 

Analiz Społeczno-Ekonomicznych i Komitetem Doradczym ds. Bezpieczeństwa, Higieny i 

Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy ustanawia regulamin dotyczący kwestii ochrony 

pracowników. Zarząd w porozumieniu z Komisją przyjmuje ten regulamin.

Przepisy niniejszego tytułu nie mają wpływu na kompetencje Komitetu Doradczego 

ds. Bezpieczeństwa, Higieny i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy ani Europejskiej 

Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy.

Artykuł 110

Formaty i oprogramowanie służące do dostarczania informacji Agencji

Agencja określa i udostępnia nieodpłatnie formaty oraz udostępnia na swej stronie internetowej 

pakiety oprogramowania służące do przedkładania Agencji wszelkich informacji. Państwa 

Członkowskie, producenci, importerzy, dystrybutorzy i dalsi użytkownicy korzystają z tych 

formatów i pakietów podczas przedkładania Agencji wszelkich informacji na podstawie niniejszego 

rozporządzenia. W szczególności Agencja udostępnia oprogramowanie narzędziowe w celu 

ułatwienia przedkładania wszelkich informacji dotyczących substancji rejestrowanych zgodnie 

z art. 12 ust. 1.

Dla celów rejestracji formatem dokumentacji technicznej, o której mowa w art. 10 lit. a), jest format 

IUCLID. Agencja koordynuje dalszy rozwój tego formatu z Organizacją Współpracy Gospodarczej 

i Rozwoju w celu zapewnienia jak największej jednolitości.
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TYTUŁ XI

WYKAZ KLASYFIKACJI I OZNAKOWANIA

Artykuł 111

Zakres zastosowania

Przepisy tego tytułu mają zastosowanie do:

a) substancji podlegających rejestracji przez producenta lub importera;

b) substancji objętych zakresem zastosowania art. 1 dyrektywy 67/548/EWG, które spełniają 

kryteria klasyfikacji jako niebezpieczne zgodnie z tą dyrektywą i które wprowadzane są do 

obrotu w ich postaci własnej lub jako składnik preparatu powyżej stężeń granicznych 

określonych w dyrektywie 1999/45/WE, w stosownych przypadkach, czego skutkiem jest 

klasyfikacja preparatu jako niebezpieczny.

Artykuł 112

Obowiązek zgłaszania informacji Agencji

1. Każdy producent lub importer, lub grupa producentów lub importerów, którzy 

wprowadzają do obrotu substancję objętą zakresem zastosowania art. 111 zgłaszają 

Agencji następujące informacje w celu zamieszczenia ich w wykazie zgodnie z art. 113, 

chyba że zostały one przedłożone jako część dokumentów rejestracyjnych:

a) dane identyfikujące producenta lub importera odpowiedzialnego za wprowadzanie 

substancji do obrotu określone w sekcji 1 załącznika VI;
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b) dane identyfikujące substancje określone w sekcjach 2.1-2.3.4 załącznika VI;

c) klasyfikację zagrożeń stwarzanych przez substancje, będącą rezultatem zastosowania 

art. 4 i 6 dyrektywy 67/548/EWG;

d) odpowiednie ostrzeżenie na etykiecie substancji, będące rezultatem zastosowania art. 

23 lit. c) - f) dyrektywy 67/548/EWG;

e) w stosownych przypadkach określone stężenia graniczne będące rezultatem 

zastosowania art. 4 ust. 4 dyrektywy 67/548/EWG i art. 4 – 7 dyrektywy 

1999/45/WE.

2. Jeżeli w wyniku spełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, w wykazie znajdują się 

różne pozycje dla tej samej substancji, zgłaszający i rejestrujący dokładają wszelkich 

starań, aby uzgodnić jednolitą pozycję w celu umieszczenia w wykazie.

3. Informacje wymienione w ust. 1 uaktualniane są przez zgłaszających, gdy tylko:

a) wygenerowane zostaną nowe informacje naukowe lub techniczne, których rezultatem 

jest zmiana w klasyfikacji i oznakowaniu substancji;

b) zgłaszający i rejestrujący odmienne pozycje dla jednej substancji uzgodnią jednolitą 

pozycję zgodnie z ust. 2.
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Artykuł 113

Wykaz klasyfikacji i oznakowania

1. Agencja tworzy i prowadzi w formie bazy danych wykaz klasyfikacji i oznakowania 

zawierający informacje, o których mowa w art. 112 ust. 1, w tym zarówno informacje 

zgłoszone na podstawie art. 112 ust. 1, jak i informacje przedłożone jako część 

dokumentów rejestracyjnych. Informacje zawarte w tej bazie danych określone w art. 118 

ust. 1 są udostępniane publicznie. Agencja przyznaje wszystkim zgłaszającym i 

rejestrującym, którzy przedłożyli informacje dotyczące danej substancji w wykazie, dostęp 

do innych danych dotyczących tej substancji, zgodnie z art. 29 ust. 1.

Agencja uaktualnia wykaz po otrzymaniu aktualnych informacji zgodnie 

z przepisami art. 112 ust. 4.

2. Dodatkowo, oprócz informacji, o których mowa w ust. 1, w stosownych przypadkach 

Agencja rejestruje przy każdej pozycji następujące informacje:

a) czy w odniesieniu do tej pozycji istnieje zharmonizowana klasyfikacja i 

oznakowanie na poziomie Wspólnoty w związku z umieszczeniem jej w załączniku I 

do dyrektywy 67/548/EWG;

b) czy jest to pozycja wspólna rejestrujących tę samą substancję zgodnie z art. 11 ust. 1;

c) czy pozycja ta różni się od innej pozycji dla tej samej substancji w wykazie;

d) odpowiednie numery rejestracji, jeżeli takie istnieją.
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Artykuł 114

Harmonizacja klasyfikacji i oznakowania

1. Od …* klasyfikacja i oznakowanie zharmonizowane na poziomie Wspólnoty z reguły 

dodawane są do załącznika I do dyrektywy 67/548/EWG w przypadku klasyfikacji 

substancji jako rakotwórczej, mutagennej lub działającej szkodliwie na rozrodczość 

kategorii 1, 2 lub 3 lub mogącej powodować uczulenie w następstwie narażenia przez 

drogi oddechowe. Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie dla innych skutków 

działania mogą również być dodane do załącznika I dyrektywy 67/548/EWG na podstawie 

indywidualnej oceny, jeżeli zostanie przedstawione uzasadnienie potrzeby działania na 

poziomie wspólnotowym. W tym celu właściwe organy Państw Członkowskich mogą 

przedkładać Agencji wnioski dotyczące zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania, 

zgodnie z załącznikiem XV.

2. Komitet ds. Oceny Ryzyka przyjmuje opinię w sprawie tego wniosku, umożliwiając 

zainteresowanym stronom wniesienie uwag. Agencja przekazuje tę opinię i uwagi Komisji, 

która podejmuje decyzję zgodnie z art. 4 ust. 3 dyrektywy 67/548/EWG.

Artykuł 115

Ustalenia przejściowe

Obowiązki podane w art. 112 stosuje się od …**.

  

* Data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
** 3 lata od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.



7524/8/06 REV 8 KZ/abs 197
DG C I PL

TYTUŁ XII

INFORMACJE

Artykuł 116

Sprawozdawczość

1. Co pięć lat Państwa Członkowskie, zgodnie z art. 126, przedkładają Komisji sprawozdanie 

dotyczące funkcjonowania niniejszego rozporządzenia na ich terytoriach, włączając w to 

sekcje dotyczące oceny i egzekwowania przepisów.

Pierwsze sprawozdanie przedkładają do…*.

2. Co pięć lat Agencja przedkłada Komisji sprawozdanie dotyczące funkcjonowania 

niniejszego rozporządzenia. Agencja włącza do sprawozdania informacje o wspólnym 

przedkładaniu informacji przez rejestrujących zgodnie z art. 11 oraz przegląd wyjaśnień 

przedstawionych w związku z przedkładaniem informacji osobno.

Pierwsze sprawozdanie przedkłada do…**.

3. Co pięć lat Komisja publikuje ogólne sprawozdanie dotyczące doświadczeń nabytych 

w wyniku funkcjonowania niniejszego rozporządzenia, włączając w to informacje, o 

których mowa w ust. 1 i 2.

Pierwsze sprawozdanie publikowane jest do…***.

  

* 3 lata od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
** 4 lata od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
*** 5 lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
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Artykuł 117

Dostęp do informacji

1. Do dokumentów znajdujących się w posiadaniu Agencji ma zastosowanie rozporządzenie 

(WE) nr 1049/2001.

2. Ujawnienie poniższych informacji uznawane jest zwykle za podważające ochronę 

interesów handlowych osoby zainteresowanej:

a) szczegółowe informacje dotyczące pełnego składu preparatu;

b) dokładne zastosowanie, funkcja lub wykorzystanie substancji lub preparatu;

c) dokładna wielkość obrotu substancji produkowanej lub wprowadzanej do obrotu;

d) powiązania pomiędzy producentem lub importerem i dalszymi użytkownikami.

W przypadku takim, jak sytuacje nagłe, gdy niezbędne jest pilne działanie w celu ochrony 

zdrowia i bezpieczeństwa człowieka lub ochrony środowiska, Agencja może ujawnić 

informacje, o których mowa w niniejszym ustępie.

3. Do …* Zarząd przyjmuje praktyczne ustalenia w celu wykonania rozporządzenia (WE) nr 

1049/2001.

4. Decyzje podejmowane przez Agencję zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 

mogą być przedmiotem skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich lub 

postępowania przez Trybunałem Sprawiedliwości, na podstawie, odpowiednio, art. 195 i 

230 Traktatu. 

  

* 12 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
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Artykuł 118

Dostęp publiczny drogą  elektroniczną

1. Następujące informacje znajdujące się w posiadaniu Agencji dotyczące substancji w ich 

postaci własnej, jako składników preparatu lub w wyrobach są nieodpłatnie udostępniane 

publicznie przez Internet zgodnie z art. 76 ust. 2 lit. d):

a) nazwy handlowe substancji;

b) nazwa wg nomenklatury IUPAC dla substancji niebezpiecznych w rozumieniu 

dyrektywy 67/548/EWG;

c) nazwa substancji zgodna z wykazem EINECS, jeżeli taka istnieje;

d) klasyfikacja i oznakowanie substancji;

e) dane fizykochemiczne dotyczące substancji oraz jej rozmieszczenia i losów 

w środowisku;

f) wynik każdego badania toksyczności i ekotoksyczności;

g) każdy określony zgodnie z załącznikiem I poziom niepowodujący zmian (DNEL) lub 

przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC);
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h) wytyczne dotyczące bezpiecznego stosowania, zgodnie z sekcją 4 i 5 załącznika VI;

i) metody analityczne, jeżeli są wymagane zgodnie z przepisami załączników IX lub X, 

umożliwiające wykrycie substancji niebezpiecznej po uwolnieniu do środowiska, 

a także określenie bezpośredniego narażenia człowieka.

2. Poniższe informacje dotyczące substancji w ich postaci własnej, jako składników 

preparatów lub w wyrobach są nieodpłatnie udostępniane publicznie przez Internet zgodnie 

z art. 76 ust. 2 lit. d) z wyjątkiem sytuacji, w której strona przedkładająca te informacje 

przedstawi uzasadnienie zgodnie z art. 10 lit. a) pkt xi) dotyczące przyczyn ewentualnej 

szkodliwości publikacji tych informacji dla interesów handlowych rejestrującego lub 

wszelkich innych zainteresowanych stron, a Agencja uzna to uzasadnienie za słuszne: 

a) jeżeli jest to istotne z punktu widzenia klasyfikacji i oznakowania substancji, stopień 

czystości substancji, a także dane identyfikujące zanieczyszczenia lub dodatki, o 

których wiadomo, że są to substancje niebezpieczne;

b) całkowity zakres wielkości obrotu (tzn. 1-10 ton, 10-100 ton, 100-1 000 ton lub 

ponad 1 000 ton), w którym zarejestrowana została dana substancja;

c) podsumowania przebiegu badań i szczegółowe podsumowania przebiegu badań w 

odniesieniu do informacji, o których mowa w ust. 1 lit. e) i f);

d) informacje zawarte w karcie charakterystyki, inne niż wymienione w ust.1.
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Artykuł 119

Współpraca z krajami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi

Niezależnie od przepisów art. 117 i 118, informacje otrzymane przez Agencję na mocy niniejszego 

rozporządzenia mogą zostać ujawnione każdemu rządowi lub organowi krajowemu państwa 

trzeciego lub też organizacji międzynarodowej zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy 

Wspólnotą i zainteresowaną stroną trzecią na mocy rozporządzenia (WE) nr 304/2003 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych 

chemikaliów1 lub na mocy art. 181 a ust. 3 Traktatu, pod warunkiem, że spełnione są oba poniższe 

warunki:

a) celem porozumienia jest współpraca w zakresie wdrażania przepisów prawnych 

dotyczących chemikaliów objętych niniejszym rozporządzeniem i zarządzania nimi;

b) strona trzecia chroni poufne informacje według wzajemnych uzgodnień.

TYTUŁ XII

WŁAŚCIWE ORGANY

Artykuł 120

Powołanie

Państwa Członkowskie powołują właściwy organ lub właściwe organy odpowiedzialne za 

wykonywanie zadań przydzielonych właściwym organom na mocy niniejszego rozporządzenia i za 

współpracę z Komisją i Agencją we wdrażaniu niniejszego rozporządzenia. Państwa Członkowskie 

dostarczają właściwym organom odpowiednich zasobów, aby umożliwić im, w powiązaniu z 

innymi dostępnymi zasobami, terminowe wypełnianie zadań przewidzianych niniejszym 

rozporządzeniem.

  

1 Dz.U. L 63 z 6.3.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji 
(WE) nr 775/2004 (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, str. 27).
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Artykuł 121

Współpraca pomiędzy właściwymi organami

Właściwe organy współpracują ze sobą w wykonywaniu zadań przewidzianych niniejszym 

rozporządzeniem i w tym celu dostarczają właściwym organom innych Państw Członkowskich 

wszelkiego niezbędnego i potrzebnego wsparcia.

Artykuł 122

Przekazywanie do wiadomości publicznej informacji dotyczących ryzyka stwarzanego

przez substancje

Właściwe organy Państw Członkowskich informują ogół społeczeństwa o ryzyku stwarzanym przez 

substancję w sytuacji gdy uważa się to za konieczne dla ochrony zdrowia człowieka lub 

środowiska. Komisja opracowuje wytyczne zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 132 ust. 3 w 

celu koordynacji tych działań w Państwach Członkowskich.

Artykuł 123

Inne obowiązki 

Właściwe organy przedkładają Agencji elektronicznie wszelkie dostępne znajdujące się w ich 

posiadaniu informacje o substancjach zarejestrowanych zgodnie z art. 12 ust. 1, których 

dokumentacje nie zawierają pełnych informacji, o których mowa w załączniku VII, w szczególności 

informacje o tym, czy w toku działań dotyczących egzekwowania przepisów lub nadzoru nie 

zidentyfikowano podejrzeń o ryzyku. Właściwy organ odpowiednio uaktualnia te informacje.
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Państwa Członkowskie tworzą krajowe centra informacyjne w celu udzielania producentom, 

importerom, dalszym użytkownikom i wszelkim innym zainteresowanym stronom porad 

dotyczących ich odpowiedzialności i obowiązków wynikających z przepisów niniejszego 

rozporządzenia, w szczególności w związku z rejestracją substancji zgodnie z art. 12 ust. 1, co ma 

charakter dodatkowy w stosunku do dokumentów określających wytyczne operacyjne, które 

dostarczane są przez Agencję na mocy przepisów art. 76 ust. 2 lit. f).

TYTUŁ XIV 

EGZEKWOWANIE PRZEPISÓW

Artykuł 124

Zadania Państw Członkowskich

Państwa Członkowskie utrzymują odpowiedni do okoliczności system kontroli urzędowych 

i innych działań.

Artykuł 125

Kary za nieprzestrzeganie przepisów

1. Państwa Członkowskie określają przepisy dotyczące kar stosowanych w przypadku 

naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia i podejmują wszelkie niezbędne środki w 

celu zapewnienia ich wykonania. Przewidziane kary muszą być skuteczne, proporcjonalne 

i odstraszające. Państwa Członkowskie powiadamiają o tych przepisach Komisję nie 

później niż …* i niezwłocznie powiadamiają o wszystkich późniejszych ich zmianach.

  

* 18 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
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Artykuł 126

Sprawozdanie

Sprawozdanie, o którym mowa w art. 116 ust. 1, zawiera w związku z egzekwowaniem przepisów 

wyniki inspekcji urzędowych, sprawowanego nadzoru, przewidywanych kar i innych środków 

podjętych zgodnie z przepisami art. 124 i 125 w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego. 

Zagadnienia wspólne, które mają się znaleźć w sprawozdaniu, uzgadniane są za pośrednictwem 

forum. Komisja udostępnia te raporty Agencji oraz forum.

TYTUŁ XV

POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Artykuł 127

Klauzula o swobodnym przepływie

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Państwa Członkowskie nie zabraniają, nie ograniczają ani nie 

utrudniają produkcji, importu, wprowadzania do obrotu ani stosowania substancji w jej 

postaci własnej, jako składnika preparatu lub w wyrobie, objętej zakresem zastosowania 

niniejszego rozporządzenia, która spełnia warunki niniejszego rozporządzenia 

i, w stosownych przypadkach, wspólnotowych aktów prawnych przyjętych w ramach 

wykonywania niniejszego rozporządzenia.
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2. Niniejsze rozporządzenie w żaden sposób nie stoi na przeszkodzie utrzymaniu lub 

ustanawianiu przez Państwa Członkowskie przepisów krajowych mających na celu 

ochronę pracowników, zdrowia ludzkiego i środowiska, obowiązujących w przypadkach, 

w których niniejsze rozporządzenie nie harmonizuje wymogów dotyczących produkcji, 

wprowadzania do obrotu lub stosowania. 

Artykuł 128 

Klauzula ochronna

1. Jeżeli Państwo Członkowskie ma uzasadnione powody uważać, że w związku z daną 

substancją, w jej postaci własnej, jako składnikiem preparatu lub w wyrobie konieczne jest 

pilne działanie w celu ochrony zdrowia człowieka lub ochrony środowiska, nawet jeżeli 

spełnia ona wymagania niniejszego rozporządzenia, może ono zastosować odpowiednie 

środki tymczasowe. Państwo Członkowskie niezwłocznie powiadamia o tej sytuacji 

Komisję, Agencję i inne Państwa Członkowskie, podając powody swojej decyzji i 

przedkładając informacje naukowe lub techniczne, na których oparte są środki 

tymczasowe.

2. W ciągu 60 dni od otrzymania takich informacji od Państwa Członkowskiego Komisja 

podejmuje decyzję zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 132 ust. 3. Decyzja ta:

a) zezwala na zastosowanie środka tymczasowego na okres określony w tej decyzji; lub

b) zobowiązuje Państwo Członkowskie do odwołania środka tymczasowego.
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3. Jeżeli w przypadku decyzji, o której mowa w ust. 2 lit. a), środek tymczasowy 

zastosowany przez Państwo Członkowskie polega na ograniczeniu wprowadzania 

substancji do obrotu lub stosowania substancji, zainteresowane Państwo Członkowskie 

rozpoczyna wspólnotową procedurę wprowadzania ograniczeń poprzez przekazanie 

Agencji dossier, zgodnie z załącznikiem XV, w ciągu 3 miesięcy od daty decyzji Komisji.

4. W przypadku decyzji, o której mowa w ust. 2 lit. a), Komisja rozważa potrzebę 

ewentualnego dostosowania niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 129

Przedstawienie powodów decyzji

Właściwe organy, Agencja i Komisja podają powody wszelkich decyzji podjętych przez nie na 

mocy niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 130

Zmiany załączników

Zmian załączników można dokonywać według procedury, o której mowa w art. 132 ust. 3.

Artykuł 131

Przepisy wykonawcze

Środki niezbędne do skutecznego wykonania niniejszego rozporządzenia podejmowane są zgodnie 

z procedurą, o której mowa w art. 132 ust. 3.
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Artykuł 132

Procedura komitetu

1. Komisję wspiera komitet.

2. W przypadku gdy dokonywane są odniesienia do niniejszego ustępu, stosuje się art. 3 i 5 

decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów art. 8 tej decyzji.

3. W przypadku gdy dokonywane są odniesienia do niniejszego ustępu, stosuje się art. 5 i 7 

decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów art. 8 tej decyzji.

Okres przewidziany w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE wynosi trzy miesiące.

4. Komitet przyjmuje swój regulamin.

Artykuł 133

Środki przejściowe dotyczące Agencji

1. Komisja zapewnia niezbędne wsparcie przy ustanawianiu Agencji.

2. W tym celu, do czasu mianowania Dyrektora Wykonawczego zgodnie z art. 83, Komisja –

w imieniu Agencji i korzystając z jej budżetu – może mianować personel, w tym osobę 

pełniącą tymczasowo funkcje administracyjne Dyrektora Wykonawczego, i zawierać inne 

umowy.
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Artykuł 134

Środki przejściowe dotyczące substancji zgłoszonych

1. Skierowane do zgłaszających żądania przekazania dalszych informacji właściwym 

organom zgodnie z art. 16 ust. 2 dyrektywy 67/548/EWG są traktowane jako decyzje 

przyjęte zgodnie z art. 50 niniejszego rozporządzenia.

2. Skierowane do zgłaszającego żądanie przekazania dalszych informacji o substancji zgodnie 

z art. 16 ust. 1 dyrektywy 67/548/EWG jest traktowana jako decyzja przyjęta zgodnie z art. 51 

niniejszego rozporządzenia.

Substancja taka jest uznawana za włączaną do wspólnotowego kroczącego planu działań 

zgodnie z art. 43 ust. 2 niniejszego rozporządzenia i za wybraną zgodnie z art. 44 ust. 2 

niniejszego rozporządzenia przez Państwa Członkowskie, których właściwy organ zwrócił 

się z żądaniem dalszych informacji zgodnie z art. 16 ust. 1 dyrektywy 67/548/EWG.

Artykuł 135

Środki przejściowe dotyczące substancji istniejących 

1. Żądania przedłożenia informacji Komisji skierowane do producentów i importerów 

zgodnie z rozporządzeniem Komisji przy zastosowaniu art. 10 ust. 2 rozporządzenia 

(EWG) nr 793/93 są traktowane jako decyzje przyjęte zgodnie z art. 51 niniejszego 

rozporządzenia.
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Właściwym organem, wykonującym zadania określone w art. 45 ust. 3 i art. 47 niniejszego 

rozporządzenia, w odniesieniu do danej substancji jest właściwy organ państwa 

Członkowskiego określony jako sprawozdawca zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia 

(EWG) nr 793/93. 

2. Żądania przedłożenia informacji Komisji skierowane do producentów i importerów 

zgodnie z rozporządzeniem Komisji przy zastosowaniu art. 12 ust. 2 rozporządzenia 

(EWG) nr 793/93 są traktowane jako decyzje przyjęte zgodnie z art. 51 niniejszego 

rozporządzenia. Agencja określa w odniesieniu do danej substancji organ właściwy do 

celów wykonania zadań określonych w art. 45 ust. 3 i art. 47 niniejszego rozporządzenia.

3. Państwo Członkowskie, którego sprawozdawca nie przekazał do …* oceny ryzyka oraz, w 

stosownych przypadkach, strategii ograniczania ryzyka, zgodnie z art. 10 ust. 3 

rozporządzenia (EWG) nr 793/93:

a) dokumentuje informacje dotyczące zagrożeń i ryzyka zgodnie z częścią B 

załącznika XV niniejszego rozporządzenia;

b) stosuje art. 68 ust. 4 niniejszego rozporządzenia na podstawie informacji, o której

mowa w lit. a); oraz

c) sporządza dokumentację dotyczącą jego opinii na temat sposobu przeciwdziałania 

wszelkiemu innemu rodzajowi zidentyfikowanego ryzyka poprzez działanie inne niż 

zmiana załącznika XVII.

Informacje, o których mowa powyżej, są przedkładane Agencji do …**.

  

* 12 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
** 18 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
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Artykuł 136

Środki przejściowe dotyczące ograniczeń

1. Do …* Komisja sporządza, jeżeli jest to konieczne, projekt zmian do załącznika XVII 

zgodnie z jednym z następujących dokumentów:

a) jakąkolwiek oceną ryzyka i zalecaną strategią ograniczającą ryzyko przyjętą na 

poziomie Wspólnoty zgodnie z przepisami art. 11 rozporządzenia (EWG) nr 793/93, 

o ile zawiera wnioski dotyczące ograniczeń zgodnie z tytułem VIII niniejszego 

rozporządzenia , ale w odniesieniu do których nie została jeszcze podjęta decyzja na 

mocy dyrektywy 76/769/EWG;

b) jakimkolwiek wnioskiem przedłożonym odpowiednim instytucjom, lecz jeszcze nie 

przyjętym, dotyczącym wprowadzenia ograniczeń na mocy dyrektywy 76/769/EWG.

2. Do …* wszystkie dossier, o których mowa w art. 128 ust. 3, są przedkładane Komisji. 

Komisja w razie potrzeby sporządza projekt zmiany załącznika XVII.

  

* 18 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
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Artykuł 137

Przegląd

1. Do …* Komisja dokonuje przeglądu mającego na celu ocenę potrzeby ewentualnego 

rozszerzenia zastosowania obowiązku przeprowadzania oceny bezpieczeństwa 

chemicznego i dokumentowania tej oceny w raporcie bezpieczeństwa chemicznego na 

substancje nie objęte tym obowiązkiem ze względu na to, że nie podlegają one rejestracji 

lub też podlegają rejestracji, ale są produkowane lub importowane w ilości nie 

przekraczającej 10 ton rocznie. Na podstawie tego przeglądu i jeżeli jest to stosowne 

Komisja może przedstawiać wnioski legislacyjne w sprawie rozszerzenia zastosowania 

tego obowiązku.

2. Komisja może przedstawiać wnioski legislacyjne, gdy tylko uda się ustalić wykonalny 

i opłacalny sposób selekcji polimerów mających podlegać rejestracji na podstawie 

rozsądnych kryteriów technicznych i uzasadnionych kryteriów naukowych oraz po 

opublikowaniu sprawozdania dotyczącego następujących kwestii:

a) ryzyka stwarzanego przez polimery w porównaniu z innymi substancjami;

b) potrzeby, jeżeli taka istnieje, rejestrowania określonych typów polimerów, biorąc 

pod uwagę konkurencyjność i innowację z jednej strony oraz ochronę zdrowia 

ludzkiego i środowiska z drugiej.

  

* 12 lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
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3. Sprawozdanie, o którym mowa w art. 116 ust. 3, dotyczące doświadczeń nabytych w 

wyniku funkcjonowania niniejszego rozporządzenia, zawiera przegląd wymagań 

odnoszących się do rejestracji substancji produkowanych lub importowanych przez 

producenta lub importera jedynie w ilości od 1 do 10 ton rocznie. Na podstawie tego 

przeglądu Komisja może przedstawiać wnioski legislacyjne w sprawie zmodyfikowania 

wymagań w zakresie informacji dla substancji produkowanych lub importowanych przez 

producenta lub importera w ilości od 1 do 10 ton rocznie, biorąc pod uwagę aktualną 

sytuację w tym zakresie, na przykład w związku z alternatywnymi badaniami i 

(ilościowymi) zależnościami struktura-aktywność ((Q)SARs).

4. Komisja dokonuje przeglądu załączników I, IV i V do ...* w celu przedstawienia 

propozycji ich zmian, jeżeli jest to stosowne, zgodnie z procedurą , o której mowa w art. 

132 ust. 3.

Artykuł 138

Uchylenia

Uchyla się dyrektywy 76/769/EWG i 91/155/EWG.

Ze skutkiem od …*, uchyla się dyrektywy 93/105/WE i 2000/21/WE oraz rozporządzenia (EWG) 

nr 793/93 i (WE) nr 1488/94.

Ze skutkiem od …** uchyla się dyrektywę 93/67/EWG.

Odniesienia do uchylonych aktów prawnych uznaje się za odniesienia do niniejszego 

rozporządzenia.

  

* 12 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
** 14 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia
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Artykuł 139

Zmiana dyrektywy 1999/45/WE

Skreśla się art. 14 dyrektywy 1999/45/WE.

Artykuł 140

Wejście w życie i stosowanie

1. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. Przepisy tytułów II, III, V, VI, VII, XI oraz XII, a także art. 127 i 135 stosuje się od …*.

3. Przepisy art. 134 stosuje się od dnia …**. 

4. Przepisy art. 68 - 72 stosuje się od ...***. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach 

Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu,

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący

  

* 12 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
** 14 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
*** 18 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
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WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

ZAŁĄCZNIK I PRZEPISY OGÓLNE DOTYCZĄCE OCENY SUBSTANCJI 

I SPORZĄDZANIA RAPORTÓW BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO

ZAŁĄCZNIK II WYTYCZNE DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA KART 

CHARAKTERYSTYKI

ZAŁĄCZNIK III KRYTERIA DOTYCZĄCE SUBSTANCJI ZAREJESTROWANYCH W 

ILOŚCI OD 1 DO 10 TON

ZAŁĄCZNIK IV ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU REJESTRACJI 

ZGODNIE Z ART. 2 UST. 7 LIT. a)

ZAŁĄCZNIK V ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU REJESTRACJI 

ZGODNIE Z ART. 2 UST. 7 LIT. b)

ZAŁĄCZNIK VI WYMAGANIA W ZAKRESIE INFORMACJI, O KTÓRYCH MOWA W 

ART. 10

ZAŁĄCZNIK VII WYMAGANIA W ZAKRESIE INFORMACJI STANDARDOWYCH 

DOTYCZĄCYCH SUBSTANCJI PRODUKOWANYCH 

LUB IMPORTOWANYCH W ILOŚCI CO NAJMNIEJ 1 TONY

ZAŁĄCZNIK VIII DODATKOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE INFORMACJI 

STANDARDOWYCH DOTYCZĄCYCH SUBSTANCJI 

PRODUKOWANYCH LUB IMPORTOWANYCH W ILOŚCI CO 

NAJMNIEJ 10 TON

ANNEX IX DODATKOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE INFORMACJI 

STANDARDOWYCH DOTYCZĄCYCH SUBSTANCJI 

PRODUKOWANYCH LUB IMPORTOWANYCH W ILOŚCI CO 

NAJMNIEJ 100 TON
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ZAŁĄCZNIK X DODATKOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE INFORMACJI 

STANDARDOWYCH DOTYCZĄCYCH SUBSTANCJI 

PRODUKOWANYCH LUB IMPORTOWANYCH W ILOŚCI CO 

NAJMNIEJ 1 000 TON

ZAŁĄCZNIK XI OGÓLNE ZASADY DOSTOSOWYWANIA STANDARDOWEGO 

TRYBU BADAŃ OKREŚLONEGO W ZAŁĄCZNIKACH V - VIII

ZAŁĄCZNIK XII PRZEPISY OGÓLNE DLA DALSZYCH UŻYTKOWNIKÓW 

DOTYCZĄCE OCENY SUBSTANCJI I SPORZĄDZANIA RAPORTÓW 

BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO

ZAŁĄCZNIK XIII KRYTERIA IDENTYFIKACJI SUBSTANCJI TRWAŁYCH, 

WYKAZUJĄCYCH ZDOLNOŚĆ DO BIOAKUMULACJI I 

TOKSYCZNYCH ORAZ SUBSTANCJI BARDZO TRWAŁYCH I 

WYKAZUJĄCYCH BARDZO DUŻĄ ZDOLNOŚĆ DO 

BIOAKUMULACJI

ZAŁĄCZNIK XIV WYKAZ SUBSTANCJI PODLEGAJĄCYCH PROCEDURZE 

UDZIELANIA ZEZWOLEŃ

ZAŁĄCZNIK XV DOSSIER

ZAŁĄCZNIK XVI ANALIZA SPOŁECZNO - EKONOMICZNA

ZAŁĄCZNIK XVII OGRANICZENIA DOTYCZĄCE PRODUKCJI, WPROWADZANIA DO 

OBROTU I STOSOWANIA NIEKTÓRYCH NIEBEZPIECZNYCH 

SUBSTANCJI, PREPARATÓW I WYROBÓW
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ZAŁĄCZNIK I

PRZEPISY OGÓLNE DOTYCZĄCE OCENY SUBSTANCJI 

I SPORZĄDZANIA RAPORTÓW BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO

0. WSTĘP

0.1. Celem niniejszego załącznika jest określenie sposobu, w jaki producenci i importerzy mają 

oceniać i dokumentować fakt, że ryzyko wynikające z zastosowania substancji 

produkowanych lub importowanych przez nich jest odpowiednio kontrolowane podczas 

produkcji i stosowania tych substancji na użytek własny, oraz że użytkownicy na dalszym 

etapie łańcucha dostaw są w stanie właściwie kontrolować to ryzyko.

0.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego jest sporządzana przez jedną lub większą liczbę 

kompetentnych osób, które posiadają odpowiednie doświadczenie i przeszły odpowiednie 

szkolenia, w tym szkolenia przypominające.

0.3. Ocena bezpieczeństwa chemicznego odnosząca się do producenta dotyczy procesu 

produkcji substancji i wszelkich jej zastosowań zidentyfikowanych. Ocena bezpieczeństwa 

chemicznego odnosząca się do importera dotyczy wszelkich zastosowań 

zidentyfikowanych substancji. Ocena bezpieczeństwa chemicznego uwzględnia 

zastosowanie substancji w jej postaci własnej (w tym wszelkie główne zanieczyszczenia i 

dodatki), jako składnika preparatu i w wyrobach zgodnie z zastosowaniami 

zidentyfikowanymi. Ocena uwzględnia wszystkie etapy istnienia substancji wynikające z 

produkcji i zastosowań zidentyfikowanych. Ocena bezpieczeństwa chemicznego jest 

oparta na porównaniu potencjalnych szkodliwych skutków działania substancji ze znanym 

i racjonalnie przewidywalnym narażeniem człowieka lub środowiska na działanie tej 

substancji z uwzględnieniem wdrożonych i zalecanych środków kontroli ryzyka oraz 

warunków operacyjnych.
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0.4. Substancje, w przypadku których istnieje prawdopodobieństwo, że ich właściwości 

fizykochemiczne, toksykologiczne oraz ekotoksykologiczne są podobne lub wykazują 

prawidłowości w wyniku podobieństwa strukturalnego, mogą być traktowane jako grupa 

lub „kategoria” substancji. W przypadku gdy producent lub importer uzna, że ocena 

bezpieczeństwa chemicznego dokonana w odniesieniu do jednej substancji jest 

wystarczająca dla oceny i udokumentowania, że ryzyko wynikające z zastosowania innej 

substancji lub grupy czy też „kategorii” substancji jest odpowiednio kontrolowane, może 

on wykorzystać tę ocenę bezpieczeństwa chemicznego w odniesieniu do innej substancji 

lub grupy czy też „kategorii” substancji. Producent lub importer przedstawia uzasadnienie 

takiej decyzji.

0.5. Ocena bezpieczeństwa chemicznego jest oparta na informacjach dotyczących substancji 

zawartych w dossier technicznym oraz na innych dostępnych i mających znaczenie 

informacjach. Producenci lub importerzy przedkładający wniosek dotyczący 

przeprowadzenia badań zgodnie z załącznikami IX i X odnotowują informację o tym w 

odpowiedniej pozycji raportu bezpieczeństwa chemicznego. Należy też włączyć dostępne 

informacje pochodzące z ocen dokonanych w ramach innych programów 

międzynarodowych i krajowych. Gdy to możliwe i stosowne, przy sporządzaniu raportu 

bezpieczeństwa chemicznego brane są pod uwagę i odzwierciedlane oceny 

przeprowadzone zgodnie z przepisami wspólnotowymi (np. oceny ryzyka dokonane na 

mocy rozporządzenia (EWG) nr 793/93). Odstępstwa od takich ocen są uzasadniane.

Informacje, które należy uwzględnić, obejmują więc informacje związane z zagrożeniami 

powodowanymi przez substancję, narażeniem powstającym podczas jej produkcji lub 

importu, zidentyfikowanymi zastosowaniami substancji, warunkami operacyjnymi i 

środkami kontroli ryzyka stosowanymi lub zalecanymi do uwzględnienia przez dalszych 

użytkowników.
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Zgodnie z sekcją 3 załącznika XI, w niektórych przypadkach generowanie brakujących 

informacji może nie być konieczne, ponieważ środki kontroli ryzyka i warunki operacyjne 

konieczne do kontroli dobrze scharakteryzowanego ryzyka mogą być wystarczające, aby 

kontrolować inne potencjalne ryzyko, w odniesieniu do którego nie będzie zatem istniała 

potrzeba dokładnej charakterystyki.

Jeśli producent lub importer uznaje, że do sporządzenia raportu bezpieczeństwa 

chemicznego konieczne są dalsze informacje i że informacje te mogą być uzyskane jedynie 

w wyniku przeprowadzenia badań zgodnie z załącznikiem IX lub X, składa on wniosek 

dotyczący strategii przeprowadzenia badań wyjaśniając, dlaczego uważa dodatkowe 

informacje za konieczne i odnotowuje to wyjaśnienie w odpowiedniej pozycji raportu 

bezpieczeństwa chemicznego. W oczekiwaniu na wyniki dalszych badań przedstawia  w 

raporcie bezpieczeństwa chemicznego oraz zamieszcza w przygotowywanym scenariuszu 

narażenia wdrożone przez siebie tymczasowe środki kontroli ryzyka oraz środki zalecane 

przez niego dalszym użytkownikom, których celem ma być kontrolowanie analizowanego 

ryzyka.

0.6. Ocena bezpieczeństwa chemicznego substancji dokonywana przez producenta lub 

importera obejmuje następujące etapy zgodne z odpowiednimi sekcjami niniejszego 

załącznika:

1. Ocenę zagrożeń dla zdrowia człowieka

2. Ocenę zagrożeń dla zdrowia człowieka wynikających z właściwości 

fizykochemicznych substancji

3. Ocenę zagrożeń dla środowiska

4. Ocenę trwałości, zdolności do biokumulacji i toksyczności (PBT) oraz bardzo dużej 

trwałości i bardzo dużej zdolności do biokumulacji (vPvB)
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Jeżeli w wyniku zastosowania etapów od 1 do 4 producent lub importer dochodzi do 

wniosku, że substancja lub preparat spełniają kryteria klasyfikacji jako niebezpieczne 

zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG lub dyrektywą 1999/45/WE lub też oceniono je jako 

należące do kategorii PBT lub vPvB, ocena bezpieczeństwa chemicznego obejmuje 

następujące etapy dodatkowe:

5. Ocenę narażenia

5.1 Stworzenie jednego lub większej liczby scenariuszy narażenia lub, w 

stosownych przypadkach, określenie odpowiednich kategorii stosowania i 

narażenia

5.2 Oszacowanie narażenia

6. Charakterystykę ryzyka

Podsumowanie wszelkich stosownych informacji wykorzystanych w odniesieniu do 

powyższych punktów jest przedstawiane w stosownych pozycjach raportu bezpieczeństwa 

chemicznego (sekcja 7).

0.7. Głównym elementem części raportu bezpieczeństwa chemicznego dotyczącej narażenia 

jest opis jednego lub większej liczby scenariuszy narażenia realizowanych przez 

producenta podczas produkcji, przez producenta lub importera na użytek własny oraz 

scenariuszy zalecanych przez producenta lub importera w odniesieniu do zastosowań 

zidentyfikowanych.

Scenariusz narażenia stanowi zespół warunków opisujących sposób produkcji lub 

stosowania substancji podczas jej etapów istnienia oraz sposób kontroli narażenia ludzi i 

środowiska, jaki producent lub importer stosuje lub zaleca dalszym użytkownikom. Te 

zestawy warunków zawierają opis zarówno środków kontroli ryzyka, jak i warunków 

operacyjnych wdrożonych przez producenta lub importera lub zalecanych przez niego do 

wdrożenia dalszym użytkownikom.
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Jeśli substancja wprowadzana jest do obrotu, odpowiedni scenariusz lub scenariusze 

narażenia obejmujące środki kontroli ryzyka i warunki operacyjne włączane są do 

załącznika do karty charakterystyki zgodnie z załącznikiem II.

0.8. Poziom szczegółowości wymagany przy opisywaniu scenariusza narażenia będzie bardzo 

różny dla każdego przypadku i będzie zależny od zastosowania substancji, jej 

niebezpiecznych właściwości oraz zakresu informacji, którymi dysponuje producent lub 

importer. Scenariusze narażenia mogą opisywać stosowne środki kontroli ryzyka dla kilku 

odrębnych procesów lub zastosowań substancji. Scenariusz narażenia może tym samym 

obejmować szeroki zakres procesów lub zastosowań. Scenariusze narażenia obejmujące 

szeroki zakres procesów lub zastosowań mogą być określane nazwą kategorii narażenia. 

Dalsze odniesienia do scenariusza narażenia w niniejszym załączniku i w załączniku II 

obejmują kategorie narażenia jeśli zostały one określone.

0.9. Jeśli zgodnie z załącznikiem XI informacje nie są konieczne, należy odnotować ten fakt 

w odpowiedniej pozycji raportu bezpieczeństwa chemicznego i dokonać odniesienia do 

uzasadnienia zawartego w dossier technicznym. Brak wymogu dostarczenia informacji 

zostaje odnotowany również w karcie charakterystyki.

0.10. W przypadku szczególnych skutków, takich jak niszczenie warstwy ozonu, zdolność do 

tworzenia ozonu na drodze reakcji fotochemicznych, intensywny zapach i kolor, 

w odniesieniu do których nie mogą być zastosowane procedury określone w sekcjach 1-6, 

ryzyko związane z takimi skutkami jest oceniane osobno dla każdego przypadku, a 

producent lub importer zamieszcza w raporcie bezpieczeństwa chemicznego pełny opis i 

uzasadnienie takich ocen oraz opis skrócony w karcie charakterystyki.
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0.11. Przy dokonywaniu oceny ryzyka wynikającego z zastosowania jednej lub większej ilości 

substancji zawartych w  preparatach szczególnego rodzaju (na przykład w stopach), 

uwzględnia się sposób związania substancji w matrycy chemicznej.

0.12. W przypadku, gdy metodologia opisana w niniejszym załączniku nie jest odpowiednia, 

w raporcie bezpieczeństwa chemicznego zamieszcza się wyjaśnienia i uzasadnienie 

dotyczące szczegółów zastosowanej metodologii alternatywnej.

0.13. Część A raportu bezpieczeństwa chemicznego zawiera deklarację, w której stwierdza się, 

że środki kontroli ryzyka opisane w odpowiednich scenariuszach narażenia dotyczących 

użytku własnego producenta lub importera, są wprowadzane w życie przez producenta lub 

importera oraz że scenariusze narażenia dotyczące zastosowań zidentyfikowanych 

przekazywane są dystrybutorom i dalszym użytkownikom w karcie lub kartach 

charakterystyki.

1. OCENA ZAGROŻEŃ DLA ZDROWIA CZŁOWIEKA

1.0. Wstęp

1.0.1. Celem oceny zagrożeń dla zdrowia człowieka jest:

– określenie klasyfikacji i oznakowania substancji zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG; 

oraz

– uzyskanie najwyższych dopuszczalnych poziomów narażenia ludzi na tę substancję. 

Taki poziom narażenia znany jest jako pochodny poziom niepowodujący zmian 

(DNEL).
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1.0.2. Ocena zagrożeń dla zdrowia ludzkiego uwzględnia profil toksyczno-kinetyczny (tzn. 

wchłanianie, metabolizm, rozmieszczenie i eliminację) substancji oraz następujące grupy 

działań: 1) działanie ostre (toksyczność ostra, działanie drażniące i działanie żrące), 2) 

działanie uczulające, 3) toksyczność dawki powtórzonej oraz 4) działanie rakotwórcze 

i mutagenne oraz szkodliwe działanie na rozrodczość (CMR)). W razie potrzeby 

uwzględnia się inne rodzaje działania na podstawie wszelkich dostępnych informacji.

1.0.3. Ocena zagrożeń obejmuje następujące cztery etapy:

Etap 1. Ocena informacji uzyskanych w wyniku badań innych niż badania na ludziach

Etap 2. Ocena informacji uzyskanych w wyniku badań na ludziach

Etap 3. Klasyfikacja i oznakowanie

Etap 4. Uzyskanie DNEL

1.0.4. Pierwsze trzy etapy obowiązują dla każdego skutku, w odniesieniu do którego dostępne są 

informacje i odnotowuje się je w odpowiedniej sekcji raportu bezpieczeństwa 

chemicznego, a jeśli jest to wymagane i zgodne z art. 31, zamieszcza się ich 

podsumowanie w pozycjach 2 i 11 karty charakterystyki.

1.0.5. Dla każdego skutku, w odniesieniu do którego nie są dostępne żadne istotne informacje, 

w odpowiedniej sekcji zamieszcza się zdanie „Informacje te nie są dostępne”. W dossier 

technicznym zamieszcza się uzasadnienie zawierające odniesienia do wszelkich 

przeprowadzonych poszukiwań w literaturze.



7524/8/06 REV 8 KZ/abs 8
ZAŁĄCZNIK I DG C I PL

1.0.6. Etap 4 oceny zagrożeń dla zdrowia człowieka polega na połączeniu wyników pierwszych 

trzech etapów i jest włączany do odpowiedniej pozycji raportu bezpieczeństwa 

chemicznego oraz podsumowywany w pozycji 8.1 karty charakterystyki.

1.1. Etap 1: Ocena informacji uzyskanych w wyniku badań innych niż badania na ludziach

1.1.1. Ocena informacji uzyskanych w wyniku badań innych niż badania na ludziach obejmuje:

– identyfikację zagrożeń wynikających z danego działania na podstawie wszelkich 

dostępnych informacji uzyskanych w wyniku badań innych niż badania na ludziach;

– ustalenie zależności dawka ilościowa (stężenie) - odpowiedź (skutek).

1.1.2. Jeśli ustalenie zależności dawka ilościowa (stężenie) - odpowiedź (skutek) nie jest 

możliwe, należy to uzasadnić i włączyć analizę półilościową lub jakościową. Na przykład, 

w przypadku działania ostrego nie jest możliwe ustalenie zależności dawka ilościowa 

(stężenie) - odpowiedź (skutek) na podstawie wyników badań. . W takich przypadkach 

wystarczające jest określenie czy i w jakim zakresie dana substancja posiada swoistą 

zdolność do powodowania danego skutku.

1.1.3. Wszelkie informacje uzyskane w wyniku badań innych niż badania na ludziach, 

wykorzystywane do oceny konkretnego działania na ludzi oraz do ustalenia zależności 

dawka ilościowa (stężenie) - odpowiedź (skutek), należy zwięźle przedstawić, w miarę 

możliwości w formie tabeli lub tabel, z podziałem na in vitro, in vivo i pozostałe 

informacje. Odpowiednie wyniki badań (np. LD50, NO(A)EL lub LO(A)EL) i warunki 

przeprowadzenia tych badań (np. czas trwania droga podania) oraz inne istotne informacje 

są przedstawiane w uznanych międzynarodowo jednostkach miary dotyczących tego 

działania.
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1.1.4. W przypadku gdy dostępne jest jedno badanie, należy sporządzić szczegółowe podsumowanie 

przebiegu tego badania. Jeśli zostało przeprowadzonych kilka badań dotyczących tego samego 

skutku, to biorąc pod uwagę możliwe zmienne (np. sposób przeprowadzenia, adekwatność 

badania, właściwy dobór badanych gatunków, jakość wyników itp.), przy ustalaniu DNEL, 

przy których nie występują zmiany, zazwyczaj wykorzystuje się badanie lub badania, które 

dają powody do największych obaw, a szczegółowe podsumowanie przebiegu badania jest 

przygotowywane w odniesieniu do tego właśnie badania lub badań oraz włączane jako część 

dossier technicznego. Szczegółowe podsumowania będą wymagane w odniesieniu do 

wszystkich głównych danych wykorzystanych w ocenie zagrożeń. Jeśli nie wykorzystuje się 

badania lub badań, które dają powody do największych obaw, należy to w pełni uzasadnić i 

włączyć jako część dossier technicznego nie tylko w odniesieniu do wykorzystywanego 

badania, ale także do wszelkich badań dających powody do większych obaw niż 

wykorzystywane badanie. Bez względu na to, czy zidentyfikowano zagrożenia, czy też nie, 

istotne jest, aby przeanalizować prawidłowość badania.

1.2. Etap 2: Ocena informacji uzyskanych w wyniku badań na ludziach

Jeśli nie są dostępne informacje uzyskane w wyniku badań na ludziach, w części tej 

zamieszcza się oświadczenie „Informacje uzyskane w wyniku badań na ludziach nie są 

dostępne”. Jednakże jeśli informacje uzyskane w wyniku badań na ludziach są dostępne, są 

one przedstawiane, w miarę możliwości w formie tabeli.

1.3. Etap 3: Klasyfikacja i oznakowanie

1.3.1. Właściwa klasyfikacja i oznakowanie przygotowane zgodnie z kryteriami zawartymi 

w dyrektywie 67/548/EWG są przedstawiane i uzasadniane. W stosownych przypadkach 

przedstawia się i, jeśli nie są zawarte w załączniku I do dyrektywy 67/548/EWG, 

uzasadnia konkretne stężenia graniczne będące rezultatem zastosowania art. 4 ust. 4 

dyrektywy 67/548/EWG i art. 4-7 dyrektywy 1999/45/WE. Ocena powinna zawsze 

zawierać oświadczenie odnoszące się do tego, czy substancja spełnia kryteria określone w 

dyrektywie 67/548/EWG dla właściwości CMR kategorii 1 i 2.
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1.3.2. Jeśli informacje te są niewystarczające do podjęcia decyzji o klasyfikacji ze względu na 

konkretny rodzaj działania, rejestrujący wskazuje i uzasadnia podjęte wskutek tego 

działanie lub decyzję.

1.4. Etap 4: Identyfikacja jednego lub większej liczby DNEL

1.4.1. Na podstawie wyników etapów 1 i 2, ustala się w odniesieniu do substancji jeden lub 

większą liczbę DNEL, przy których nie występują zmiany, odzwierciedlających 

prawdopodobne drogi, czas trwania i częstotliwość narażenia. W odniesieniu do niektórych 

rodzajów działania, zwłaszcza działania mutagennego i rakotwórczego, dostępne 

informacje mogą nie wystarczyć do  ustalenia progu, a tym samym wartości DNEL. Jeśli 

jest to uzasadnione scenariuszami narażenia, za wystarczającą można uznać jedną wartość 

DNEL. Jednakże z dostępnych informacji i scenariuszy narażenia w sekcji 9 raportu 

bezpieczeństwa chemicznego może wynikać konieczność wyznaczenia różnych wartości 

DNEL dla każdej istotnej populacji ludzkiej (np. pracowników, konsumentów i osób 

narażonych na pośredni kontakt przez środowisko) i ewentualnie dla niektórych 

szczególnie wrażliwych subpopulacji (np. dzieci, ciężarnych kobiet) oraz dla różnych dróg 

narażenia. Należy podać pełne uzasadnienie określając, między innymi, wybór 

wykorzystanych informacji, drogę narażenia (przez drogi pokarmowe, przez skórę, przez 

drogi oddechowe) oraz czas trwania i częstotliwość narażenia na działanie substancji, 

której dotyczy DNEL. Jeśli prawdopodobne jest narażenie więcej niż jedną drogą, ustala 

się jedną wartość DNEL dla każdej drogi narażenia i dla narażenia wszystkimi drogami 

łącznie. Przy ustalaniu wartości DNEL bierze się pod uwagę między innymi następujące 

czynniki:
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a) niepewność wynikającą między innymi ze zmienności danych eksperymentalnych 

oraz z różnic wewnątrz- i międzygatunkowych;

b) charakter i nasilenie skutku;

c) wrażliwość (sub)populacji ludzkiej, do której odnoszą się ilościowe lub jakościowe 

informacje dotyczące narażenia.

1.4.2. Jeśli nie jest możliwe ustalenie wartości DNEL, należy to wyraźnie stwierdzić i w pełni 

uzasadnić.

2. OCENA ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z WŁAŚCIWOŚCI 

FIZYKOCHEMICZNYCH

2.1. Celem oceny zagrożeń wynikających z właściwości fizykochemicznych jest określenie 

klasyfikacji i oznakowania substancji zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG.

2.2. Potencjalne działanie na zdrowie człowieka jest oceniane przynajmniej w odniesieniu do 

następujących właściwości fizykochemicznych:

– właściwości wybuchowych,

– palności,

– potencjału utleniającego.

Jeśli informacje te są niewystarczające do podjęcia decyzji o klasyfikacji ze względu na 

konkretny rodzaj działania, rejestrujący wskazuje i uzasadnia podjęte wskutek tego 

działanie lub decyzję.
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2.3. Ocenę każdego skutku przedstawia się w odpowiedniej pozycji raportu bezpieczeństwa 

chemicznego (sekcja 7), a jeśli jest to wymagane i zgodne z art. 31, dokonuje się jej 

podsumowania w pozycjach 2 i 9 karty charakterystyki.

2.4. Ocena każdej właściwości fizykochemicznej pociąga za sobą ocenę swoistej zdolności 

substancji do wywoływania danego skutku będącego wynikiem produkcji i zastosowań 

zidentyfikowanych.

2.5. Należy przedstawić właściwą klasyfikację i oznakowanie opracowane zgodnie z kryteriami 

zawartymi w dyrektywie 67/548/EWG.

3. OCENA ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA

3.0. Wstęp

3.0.1. Celem oceny zagrożeń dla środowiska jest określenie klasyfikacji i oznakowania substancji 

zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG oraz zidentyfikowanie takiego stężenia substancji, 

poniżej którego nie przewiduje się wystąpienia szkodliwych skutków działania substancji 

na dany element środowiska. Takie stężenie znane jest jako przewidywane stężenie 

niepowodujące zmian w środowisku (PNEC).

3.0.2. Ocena zagrożeń dla środowiska uwzględnia potencjalne skutki dla środowiska, obejmujące 

element: 1) wodny (w tym osad), 2) lądowy oraz 3) powietrzny, w tym potencjalne skutki, 

do których może dojść 4) drogą akumulacji w łańcuchu pokarmowym. Dodatkowo należy 

uwzględnić potencjalne skutki działania na 5) mikrobiologiczną aktywność systemów 

oczyszczania ścieków. Ocenę skutków działania na każdy z powyższych pięciu elementów 

środowiska przedstawia się w odpowiedniej pozycji raportu bezpieczeństwa chemicznego 

(sekcja 7), a jeśli jest to wymagane i zgodne z art. 31, dokonuje się jej podsumowania 

w pozycjach 2 i 12 karty charakterystyki.
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3.0.3. Dla każdego z elementów środowiska, w odniesieniu do którego nie są dostępne żadne 

informacje dotyczące skutków, w odpowiedniej sekcji raportu bezpieczeństwa 

chemicznego zamieszcza się zdanie „Informacje te nie są dostępne”. Do dossier 

technicznego włącza się uzasadnienie zawierające odniesienia do wszelkich 

przeprowadzonych poszukiwań w literaturze. Dla każdego z elementów środowiska, w 

odniesieniu do którego informacje są dostępne, ale producent lub importer uważa, że 

przeprowadzanie oceny zagrożeń nie jest konieczne, w odpowiedniej pozycji raportu 

bezpieczeństwa chemicznego (sekcja 7) producent lub importer przedstawia uzasadnienie, 

wraz z odniesieniem do stosownych informacji, a jeśli jest to wymagane i zgodne z art. 31, 

dokonuje odpowiedniego podsumowania w pozycjach 2 i 12 karty charakterystyki.

3.0.4. Ocena zagrożeń obejmuje następujące trzy etapy, które należy wyraźnie zidentyfikować 

w raporcie bezpieczeństwa chemicznego:

Etap 1. Ocena informacji

Etap 2. Klasyfikacja i oznakowanie

Etap 3. Uzyskanie PNEC

3.1. Etap 1: Ocena informacji

3.1.1. Ocena wszelkich dostępnych informacji obejmuje:

– identyfikację zagrożeń na podstawie wszelkich dostępnych informacji;

– ustalenie zależności dawka ilościowa (stężenie) - odpowiedź (skutek).
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3.1.2. Jeśli ustalenie zależności dawka ilościowa (stężenie) - odpowiedź (skutek) nie jest 

możliwe, należy to uzasadnić i włączyć analizę półilościową lub jakościową.

3.1.3. Wszelkie informacje wykorzystywane do oceny wpływu na konkretny element środowiska 

są krótko przedstawiane, w miarę możliwości w formie tabeli lub tabel. Odpowiednie 

wyniki badań (np. LC50 lub NOEC) i warunki przeprowadzenia badań (np. czas trwania 

badania, droga podania) oraz inne istotne informacje są przedstawiane w uznanych 

międzynarodowo jednostkach miary dotyczących tego działania.

3.1.4. Wszelkie informacje wykorzystywane do oceny losów substancji w środowisku są krótko 

przedstawiane, w miarę możliwości w formie tabeli lub tabel. Odpowiednie wyniki badań 

i warunki przeprowadzenia badań oraz inne istotne informacje są przedstawiane 

w uznanych międzynarodowo jednostkach miary dotyczących tego działania.

3.1.5. W przypadku gdy dostępne jest jedno badanie, należy sporządzić szczegółowe 

podsumowanie przebiegu tego badania. Jeśli zostało przeprowadzonych kilka badań 

poświęconych temu samemu skutkowi działania, do wyciągnięcia wniosków wykorzystuje 

się badanie lub badania, które dają powody do największych obaw, a szczegółowe 

podsumowanie przebiegu badania jest przygotowywane w odniesieniu do tego właśnie 

badania lub badań oraz włączane jako część dossier technicznego. Szczegółowe 

podsumowania przebiegu badań będą wymagane w odniesieniu do wszystkich głównych 

danych wykorzystanych w ocenie zagrożeń. Jeśli nie wykorzystuje się badania lub badań, 

które dają powody do największych obaw, należy to w pełni uzasadnić i włączyć jako 

część dossier technicznego nie tylko w odniesieniu do wykorzystywanego badania, ale 

także do wszelkich badań dających powody do większych obaw niż wykorzystywane 

badanie. Dla substancji, w odniesieniu do których wszelkie dostępne badania nie wykazują 

zagrożeń, należy dokonać ogólnej oceny ważności wszystkich badań.
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3.2. Etap 2: Klasyfikacja i oznakowanie

3.2.1. Właściwa klasyfikacja i oznakowanie przygotowane zgodnie z kryteriami zawartymi 

w dyrektywie 67/548/EWG są przedstawiane i uzasadniane. W stosownych przypadkach 

przedstawia się i, jeśli nie są zawarte w załączniku I do dyrektywy 67/548/EWG, 

uzasadnia konkretne stężenia graniczne będące rezultatem zastosowania art. 4 ust. 4 

dyrektywy 67/548/EWG i art. 4-7 dyrektywy 1999/45/WE

3.2.2. Jeśli informacje te są niewystarczające do podjęcia decyzji o klasyfikacji ze względu na 

konkretny rodzaj działania, rejestrujący wskazuje i uzasadnia podjęte wskutek tego 

działanie lub decyzję.

3.3. Etap 3: Identyfikacja PNEC

3.3.1. Na podstawie dostępnych informacji ustala się wartość PNEC dla każdego elementu 

środowiska. Wartość PNEC może być obliczana przez zastosowanie odpowiedniego 

współczynnika oceny do stosownych wartości stężeń (np. LC50 lub NOEC). 

Współczynnik oceny wyraża różnicę między wartościami dotyczącymi skutków 

uzyskanymi podczas badań laboratoryjnych dla ograniczonej liczby gatunków a wartością 

PNEC dla danego elementu środowiska1.

3.3.2. Jeśli nie jest możliwe uzyskanie wartości PNEC, należy to wyraźnie stwierdzić i w pełni 

uzasadnić.

  

1 Generalnie, im szerszy jest zakres danych i dłuższy czas trwania badania, tym niższy jest 
stopień niepewności i współczynnik oceny. Zazwyczaj współczynnik oceny w wysokości 1 
000 stosuje się do najniższej z trzech krótkoterminowych wartości L(E)C50 uzyskanych 
z gatunków reprezentujących różne poziomy troficzne, a współczynnik w wysokości 10 do 
najniższego z trzech długoterminowych wartości NOEC uzyskanych z gatunków 
reprezentujących różne poziomy troficzne.
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4. OCENA TRWAŁOŚCI, ZDOLNOŚCI DO BIOKUMULACJI I TOKSYCZNOŚCI (PBT) 

ORAZ BARDZO DUŻEJ TRWAŁOŚCI I BARDZO DUŻEJ ZDOLNOŚCI DO 

BIOKUMULACJI (VPVB)

4.0. Wstęp

4.0.1. Celem oceny trwałości, zdolności do biokumulacji i toksyczności (PBT) oraz bardzo dużej 

trwałości i bardzo dużej zdolności do biokumulacji (vPvB) jest stwierdzenie, czy 

substancja spełnia kryteria określone w załączniku XII, a jeśli tak jest, scharakteryzowanie 

potencjalnych emisji substancji. Ocena zagrożeń sporządzona zgodnie z sekcjami 1 i 3 

niniejszego załącznika dotycząca wszystkich długoterminowych skutków działania i 

oszacowaniu długoterminowego narażenia ludzi i środowiska sporządzona zgodnie z 

sekcją 5 (ocena narażenia), etap 2 (oszacowanie narażenia), nie będzie wystarczająco 

wiarygodna w przypadku substancji spełniających kryteria PBT i vPvB zamieszczone w 

aneksie XIII. Dlatego też wymagana jest odrębna ocena właściwości PBT i vPvB.

4.0.2. Ocena właściwości PBT i vPvB obejmuje następujące dwa etapy, które należy wyraźnie 

zidentyfikować w sekcji 8 części B raportu bezpieczeństwa chemicznego:

Etap 1. Porównanie z kryteriami

Etap 2. Charakterystyka emisji

Dokonywane jest także podsumowanie oceny w pozycji 12 karty charakterystyki.

4.1. Etap 1: Porównanie z kryteriami

Ta część oceny właściwości PBT i vPvB pociąga za sobą porównanie dostępnych 

informacji przedłożonych jako część dossier technicznego z kryteriami podanymi w 

załączniku XIII oraz stwierdzenie, czy substancja spełnia te kryteria, czy nie.
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Jeśli dostępne informacje nie są wystarczające do podjęcia decyzji, czy substancja spełnia 

kryteria określone w załączniku XIII, rozważa się osobno dla każdego przypadku inne 

dowody, takie jak dostępne dla rejestrującego dane dotyczące nadzoru oraz dające 

podstawę do równoważnych obaw.

Jeżeli dossier techniczne zawiera w odniesieniu do jednego lub większej liczby rodzajów 

działania jedynie informacje wymagane w załącznikach VII i VIII, rejestrujący rozważa 

informacje istotne ze względu na przesiewowe testy na obecność właściwości PBT w celu 

podjęcia decyzji o tym, czy dla osiągnięcia celu oceny właściwości PBT i vPvB należy 

wygenerować dalsze informacje. W przypadku gdy wygenerowanie dalszych informacji 

jest konieczne i wymagałoby przeprowadzenia badań na zwierzętach kręgowych, 

rejestrujący przedkłada wniosek dotyczący przeprowadzenia badań. Dalsze informacje nie 

muszą jednak być generowane jeżeli rejestrujący wdraża lub zaleca wystarczające środki 

kontroli ryzyka i warunki operacyjne umożliwiające zgodnie z sekcją 3 załącznika XI 

odstępstwo od przeprowadzania badań związanych z oceną właściwości PBT i vPvB. 

4.2. Etap 2: Charakterystyka emisji

Jeśli substancja spełnia wspomniane kryteria, charakterystyka emisji jest przeprowadzana 

z uwzględnieniem odpowiednich części oceny narażenia opisanych w sekcji 5. 

W szczególności charakterystyka zawiera szacunek ilości substancji uwalnianej do 

różnych elementów środowiska podczas wszelkich działań podejmowanych przez 

producenta lub importera i na skutek wszelkich zastosowań zidentyfikowanych oraz 

identyfikację wszelkich prawdopodobnych dróg narażenia ludzi i środowiska na działanie 

substancji.
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5. OCENA NARAŻENIA

5.0. Wstęp

Celem oceny narażenia jest dokonanie ilościowego i jakościowego oszacowania 

dawki/stężenia substancji, na które są lub mogą być narażeni ludzie i środowisko. Ocena 

uwzględnia wszystkie etapy istnienia substancji wynikające z produkcji i zastosowań 

zidentyfikowanych oraz obejmuje wszelkie narażenia, które mogą mieć związek 

z zagrożeniami zidentyfikowanymi w sekcjach 1-4. Ocena narażenia obejmuje następujące 

dwa etapy, które należy wyraźnie zidentyfikować w raporcie bezpieczeństwa 

chemicznego:

Etap 1. Wygenerowanie jednego lub większej liczby scenariuszy narażenia lub 

wygenerowanie odpowiednich kategorii zastosowania i narażenia

Etap 2. Oszacowanie narażenia

W przypadku gdy jest to wymagane i zgodne z art. 31, scenariusz narażenia jest także 

włączany do załącznika do karty charakterystyki.

5.1. Etap 1: Sporządzenie scenariuszy narażenia
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5.1.1. Należy wygenerować scenariusze narażenia opisane w sekcjach 0.7 i 0.8. Scenariusze 

narażenia są centralną częścią procesu dokonywania oceny bezpieczeństwa chemicznego. 

Proces dokonywania oceny bezpieczeństwa chemicznego może być przeprowadzany 

wielokrotnie. Pierwsza ocena będzie oparta na wymaganym minimum i wszelkich 

dostępnych informacjach o zagrożeniu oraz na oszacowaniu narażenia, które odpowiada 

założeniom początkowym dotyczącym warunków operacyjnych oraz środków kontroli 

ryzyka (wstępny scenariusz narażenia). Jeśli te założenia początkowe prowadzą do 

charakterystyki ryzyka wskazującej na niewłaściwą kontrolę ryzyka dla zdrowia człowieka 

i dla środowiska, konieczne jest wielokrotne przeprowadzanie procesu przy zmianie 

jednego lub kilku czynników oceny zagrożenia lub narażenia w celu wykazania, że 

zapewniony jest odpowiedni poziom kontroli. Udoskonalenie oceny zagrożeń może 

wymagać wygenerowania dodatkowych informacji o zagrożeniu. Udoskonalenie oceny 

narażenia może wymagać stosownych zmian warunków operacyjnych lub środków 

kontroli ryzyka zawartych w scenariuszu narażenia lub też bardziej precyzyjnego 

oszacowania narażenia. Scenariusz narażenia będący wynikiem ostatniego powtórzenia 

procesu (ostateczny scenariusz narażenia) powinien zostać zawarty w raporcie 

bezpieczeństwa chemicznego i załączony do karty charakterystyki zgodnie z art. 31.

Ostateczny scenariusz narażenia jest przedstawiany w odpowiedniej pozycji raportu 

bezpieczeństwa chemicznego i włączany do załącznika do karty charakterystyki przy 

zastosowaniu stosownego krótkiego tytułu stanowiącego krótki ogólny opis zastosowania, 

zgodny z sekcją 3.5 załącznika VI. Scenariusze narażenia obejmują całkowitą produkcję na 

terytorium Wspólnoty i wszelkie zastosowania zidentyfikowane.

W szczególności scenariusz narażenia w stosownych przypadkach zawiera opis:
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Warunków operacyjnych

– stosowane procesy, łącznie z postacią fizyczną, w jakiej substancja jest 

produkowana, przetwarzana lub stosowana;

– czynności pracowników związanych z procesami oraz czas trwania i częstotliwość 

ich narażenia na substancję;

– czynności konsumentów oraz czas trwania i częstotliwość ich narażenia na 

substancję;

– czas trwania i częstotliwość emisji substancji do różnych elementów środowiska 

i systemów oczyszczania ścieków oraz rozcieńczenie w docelowym elemencie 

środowiska.

Środków kontroli ryzyka

– środki kontroli ryzyka mające na celu ograniczenie lub uniknięcie bezpośredniego 

lub pośredniego narażenia ludzi (w tym pracowników i konsumentów) oraz różnych 

elementów środowiska na działanie substancji;

– środki zarządzania odpadami mające na celu ograniczenie lub uniknięcie narażenia 

ludzi oraz środowiska na działanie substancji podczas usuwania lub recyklingu 

odpadów.

5.1.2. W przypadku gdy producent, importer lub dalszy użytkownik składa wniosek dotyczący 

otrzymania zezwolenia na określone zastosowanie, scenariusze narażenia należy 

przygotowywać jedynie w odniesieniu do tego zastosowania i kolejnych etapów istnienia 

substancji.
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5.2. Etap 2: Oszacowanie narażenia

5.2.1. Oszacowania narażenia dokonuje się w odniesieniu do każdego opracowanego scenariusza 

narażenia i przedstawia się je w odpowiedniej pozycji raportu bezpieczeństwa 

chemicznego, a jeśli jest to wymagane i zgodne z art. 31, dokonuje się jego podsumowania 

w załączniku do karty charakterystyki. Oszacowanie narażenia obejmuje trzy elementy: 1) 

oszacowanie emisji; 2) ocenę losów chemicznych i szlaków dystrybucji; oraz 3) 

oszacowanie poziomów narażenia.

5.2.2. Oszacowanie emisji uwzględnia emisje podczas wszystkich odpowiednich etapów istnienia 

substancji będących wynikiem produkcji i każdego z zastosowań zidentyfikowanych. 

Etapy istnienia będące wynikiem produkcji substancji obejmują w stosownych 

przypadkach etap, na którym substancja jest odpadem. Etapy istnienia będące wynikiem 

zastosowań zidentyfikowanych obejmują w stosownych przypadkach okres użytkowania 

wyrobów i etap, na którym substancja jest odpadem. Oszacowania emisji dokonuje się 

przy założeniu, że wdrożono środki kontroli ryzyka i warunki operacyjne opisane w 

scenariuszu narażenia.

5.2.3. Należy scharakteryzować możliwe procesy rozkładu, przemiany lub reakcji oraz 

oszacować rozmieszczenie i losy substancji w środowisku.

5.2.4. Oszacowanie poziomów narażenia dokonywane jest dla wszystkich populacji ludzkich 

(pracowników, konsumentów i ludzi narażonych pośrednio poprzez środowisko) oraz 

elementów środowiska, dla których narażenie na działanie substancji jest znane lub które 

można racjonalnie przewidzieć. Należy się odnieść do każdej stosownej drogi narażenia 

człowieka (przez drogi oddechowe, przez drogi pokarmowe, przez skórę oraz przez 

wszystkie stosowne drogi i źródła narażenia łącznie). Oszacowania biorą pod uwagę 

przestrzenne i czasowe zmiany w schemacie narażenia. W szczególności oszacowanie 

narażenia bierze pod uwagę:

– reprezentatywne dane dotyczące narażenia będące wynikiem właściwych pomiarów,
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– wszelkie główne zanieczyszczenia i dodatki w substancji,

– ilość, w jakiej substancja jest produkowana i/lub importowana,

– ilość dla każdego zastosowania zidentyfikowanego,

– wdrożone lub zalecane środki kontroli ryzyka, w tym stopień hermetyzacji procesu,

– czas trwania i częstotliwość narażenia zgodnie z warunkami operacyjnymi,

– czynności pracowników związane z procesami oraz czas trwania i częstotliwość ich 

narażenia na substancję,

– czynności konsumentów oraz czas trwania i częstotliwość ich narażenia na 

substancję,

– czas trwania i częstotliwość emisji substancji do różnych elementów środowiska oraz 

rozcieńczenie w docelowym elemencie środowiska,

– fizykochemiczne właściwości substancji,

– produkty przemiany lub rozkładu,

– prawdopodobne drogi narażenia i możliwość wchłaniania przez organizm człowieka,
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– prawdopodobne szlaki dystrybucji w środowisku i rozmieszczenie w środowisku 

oraz rozkład lub przemiana (patrz również sekcja 3 etap 1),

– skala (zasięg geograficzny) narażenia,

– uwolnienie/migracja substancji zależne od matrycy.

5.2.5 W przypadku gdy dostępne są reprezentatywne dane dotyczące narażenia będące 

wynikiem właściwych pomiarów, są one przedmiotem szczególnej uwagi przy 

przeprowadzaniu oceny narażenia. W celu oszacowania poziomów narażenia można 

wykorzystać stosowne modele. W odniesieniu do substancji o analogicznych 

zastosowaniach i schematach narażenia lub analogicznych właściwościach można wziąć 

pod uwagę również istotne dane dotyczące nadzoru.

6. CHARAKTERYSTYKA RYZYKA.

6.1. Charakterystykę ryzyka przeprowadza się w odniesieniu do każdego scenariusza narażenia 

i przedstawia się ją w odpowiedniej pozycji raportu bezpieczeństwa chemicznego.

6.2. Charakterystyka ryzyka uwzględnia populacje ludzkie (narażone, tak jak pracownicy, 

konsumenci lub narażone pośrednio poprzez środowisko, a w stosownych przypadkach 

obie powyższe kategorie łącznie) oraz elementy środowiska, których narażenie na 

działanie substancji jest znane lub można je racjonalnie przewidzieć, przy założeniu, że 

wdrożono środki kontroli ryzyka opisane w scenariuszach narażenia w sekcji 5. 

Dodatkowo, poprzez połączenie wyników dotyczących łącznych uwolnień, emisji i 

niezamierzonych ubytków ze wszelkich źródeł do wszystkich elementów środowiska 

poddaje się przeglądowi ogólne ryzyko dla środowiska powodowane przez substancję.
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6.3. Charakterystyka ryzyka obejmuje:

– porównanie narażenia każdej ludzkiej populacji, o której wiadomo, że jest narażona, 

lub co do której istnieje takie prawdopodobieństwo, z odpowiednimi wartościami 

DNEL;

– porównanie przewidywanych stężeń w każdym elemencie środowiska z wartościami 

PNEC; oraz

– ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia i nasilenia skutków zdarzenia, do może 

dojść ze względu na fizykochemiczne właściwości substancji.

6.4. W odniesieniu do każdego scenariusza narażenia, ryzyko dla ludzi i środowiska można 

uznać za właściwie kontrolowane, jeżeli podczas etapów istnienia substancji, które są 

wynikiem produkcji lub zastosowań zidentyfikowanych:

– poziomy narażenia oszacowane w sekcji 6.2 nie przekraczają odpowiednich wartości 

DNEL lub PNEC określonych w sekcji, odpowiednio, 1 i 3, oraz:

– prawdopodobieństwo wystąpienia i nasilenie skutków zdarzenia, do którego może 

dojść ze względu na fizykochemiczne właściwości substancji określone w sekcji 2 są 

nieistotne.
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6.5. Dla tych skutków działania na ludzi i tych elementów środowiska, dla których określenie 

wartości DNEL lub PNEC było niemożliwe, dokonuje się jakościowej oceny 

prawdopodobieństwa uniknięcia skutków działania substancji podczas wdrażania 

scenariusza narażenia.

W odniesieniu do substancji spełniających kryteria PBT i vPvB, przy wdrażaniu we 

własnym miejscu wytwarzania lub zalecaniu dalszym użytkownikom środków kontroli 

ryzyka minimalizujących narażenia i emisje, które mają wpływ na ludzi i środowisko 

podczas etapów istnienia substancji będących wynikiem produkcji lub zastosowań 

zidentyfikowanych, producent lub importer korzysta z informacji uzyskanych w sekcji 5, 

etap 2.
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7. FORMAT RAPORTU BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO

Raport bezpieczeństwa chemicznego zawiera następujące pozycje:

FORMAT RAPORTU BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO

CZĘŚĆ A

1. PODSUMOWANIE ŚRODKÓW KONTROLI RYZYKA

2. DEKLARACJA WDROŻENIA ŚRODKÓW KONTROLI RYZYKA

3. DEKLARACJA DOTYCZĄCA POINFORMOWANIA O ŚRODKACH KONTROLI 
RYZYKA

CZĘŚĆ B

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI ORAZ WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE 
I CHEMICZNE

2. PRODUKCJA I ZASTOSOWANIA

2.1. Produkcja

2.2 Zastosowania zidentyfikowane

2.3 Zastosowania odradzane

3. KLASYFIKACJA I OZNAKOWANIE

4. WŁAŚCIWOŚCI DOTYCZĄCE LOSÓW W ŚRODOWISKU

4.1. Rozkład

4.2. Rozmieszczenie w środowisku

4.3. Bioakumulacja

4.4 Zatrucie wtórne

5. OCENA ZAGROŻEŃ DLA ZDROWIA CZŁOWIEKA

5.1. Toksykokinetyka (wchłanianie, metabolizm, rozmieszczenie i eliminacja)

5.2. Toksyczność ostra



7524/8/06 REV 8 KZ/abs 27
ZAŁĄCZNIK I DG C I PL

FORMAT RAPORTU BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO

5.3. Działanie drażniące

5.3.1. Skóra

5.3.2. Oczy

5.3.3. Drogi oddechowe

5.4. Działanie żrące

5.5. Działanie uczulające

5.5.1. Skóra

5.5.2. System oddechowy

5.6. Toksyczność dawki powtórzonej

5.7. Mutagenność

5.8. Działanie rakotwórcze

5.9. Szkodliwe działanie na rozrodczość

5.9.1. Działanie na płodność

5.9.2. Toksyczność rozwojowa
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FORMAT RAPORTU BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO

5.10 Inne działanie

5.11 Uzyskanie wartości DNEL

6. OCENA ZAGROŻEŃ DLA ZDROWIA CZŁOWIEKA WYNIKAJĄCYCH 
Z WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNYCH SUBSTANCJI

6.1. Właściwości wybuchowe

6.2. Palność

6.3. Potencjał utleniający

7. OCENA ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA

7.1. Element wodny (w tym osad)

7.2. Element lądowy

7.3. Element powietrzny

7.4. Mikrobiologiczna aktywność systemów oczyszczania ścieków

8. OCENA TRWAŁOŚCI, ZDOLNOŚCI DO BIOKUMULACJI I TOKSYCZNOŚCI 
(PBT) ORAZ BARDZO DUŻEJ TRWAŁOŚCI I BARDZO DUŻEJ ZDOLNOŚCI DO 
BIOKUMULACJI (VPVB)

9. OCENA NARAŻENIA

9.1. [Tytuł scenariusza narażenia nr 1]

9.1.1. Scenariusz narażenia

9.1.2. Ocena narażenia
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FORMAT RAPORTU BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO

9.2. [Tytuł scenariusza narażenia nr 2]

9.2.1.Scenariusz narażenia

9.2.2.Ocena narażenia

[itd.]

10. CHARAKTERYSTYKA RYZYKA

10.1. [Tytuł scenariusza narażenia nr 1]

10.1.1. Zdrowie człowieka

10.1.1.1. Pracownicy

10.1.1.2. Konsumenci

10.1.1.3. Pośrednie narażenie ludzi przez środowisko

10.1.2. Środowisko

10.1.2.1. Element wodny (w tym osad)

10.1.2.2. Element lądowy

10.1.2.3. Element powietrzny

10.1.2.4. Mikrobiologiczna aktywność systemów oczyszczania ścieków
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FORMAT RAPORTU BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO

10.2. [Tytuł scenariusza narażenia nr 2]

10.2.1. Zdrowie człowieka

10.2.1.1. Pracownicy

10.2.1.2. Konsumenci

10.2.1.3. Pośrednie narażenie ludzi przez środowisko

10.2.2. Środowisko

10.2.2.1. Element wodny (w tym osad)

10.2.2.2. Element lądowy

10.2.2.3. Element powietrzny

10.2.2.4. Mikrobiologiczna aktywność systemów oczyszczania ścieków

[itd.]

10.x. Ogólne narażenie (dla wszystkich stosownych źródeł emisji/uwolnienia 

łącznie)

10.x.1. Zdrowie człowieka (dla wszystkich dróg narażenia łącznie)

10.x.1.1

10.x.2. Środowisko (dla wszystkich źródeł emisji łącznie)

10.x.2.1.
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ZAŁĄCZNIK II

WYTYCZNE DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA KART CHARAKTERYSTYKI

Niniejszy załącznik określa wymagania dotyczące karty charakterystyki substancji lub preparatu 

dostarczanej zgodnie z art. 31. Karta charakterystyki stanowi narzędzie służące do przekazywania 

dalszym użytkownikom stanowiącym bezpośrednie kolejne ogniwa łańcucha dostaw właściwych 

informacji dotyczących bezpieczeństwa w odniesieniu do zaklasyfikowanych substancji i 

preparatów, w tym informacji pochodzących ze odpowiednich raportów bezpieczeństwa 

chemicznego. Informacje dostarczone w karcie charakterystyki są zgodne z informacjami 

zawartymi w raporcie bezpieczeństwa chemicznego, gdy jest on wymagany. W przypadku gdy 

sporządzono raport bezpieczeństwa chemicznego, w załączniku do karty charakterystyki umieszcza 

się stosowne scenariusze narażenia w celu łatwiejszego odwoływania się do nich w odpowiednich 

pozycjach karty charakterystyki.

Celem niniejszego załącznika jest zapewnienie spójności i precyzyjności treści każdej z 

obowiązkowych pozycji wymienionych w art. 31, tak aby powstałe karty charakterystyki 

umożliwiły użytkownikom podjęcie niezbędnych środków dotyczących ochrony zdrowia ludzkiego 

i bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz ochrony środowiska.

Informacje dostarczone w karcie charakterystyki spełniają również wymagania zawarte 

w dyrektywie Rady 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed 

ryzykiem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy. W szczególności karta 

charakterystyki umożliwia pracodawcy stwierdzenie, czy w miejscu pracy znajdują się 

niebezpieczne czynniki chemiczne  a także ocenę ryzyka wynikającego z ich zastosowania dla 

zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.
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Informacje w karcie charakterystyki wpisywane są w sposób jasny i zwięzły. Karta charakterystyki 

jest przygotowywana przez kompetentną osobę, która uwzględnia szczególne potrzeby ogółu 

użytkowników, w zakresie, w jakim jest on znany. Osoby wprowadzające substancje i preparaty do 

obrotu zapewniają, że kompetentne osoby przeszły stosowne szkolenia, w tym szkolenia 

przypominające.

Dla preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne, ale w odniesieniu do których, zgodnie 

z art. 31, wymagane jest sporządzenie karty charakterystyki, w każdej pozycji zamieszcza się 

proporcjonalną ilość informacji.

Ze względu na szeroki zakres właściwości substancji i preparatów, w niektórych przypadkach mogą 

być potrzebne dodatkowe informacje. Jeśli w innych przypadkach okaże się, że informacje 

dotyczące niektórych właściwości są bez znaczenia lub że nie ma technicznych możliwości ich 

dostarczenia, przyczyny tego stanu rzeczy zostają wyraźnie stwierdzone w każdej pozycji. 

Informacje dostarcza się w odniesieniu do każdej niebezpiecznej właściwości. W przypadku 

stwierdzenia, że dane zagrożenie nie ma zastosowania, należy dokonać wyraźnego rozróżnienia 

między przypadkami, w których klasyfikujący nie dysponuje żadnymi informacjami a przypadkami, 

w odniesieniu do których dostępne są negatywne wyniki badań.

Datę wydania karty charakterystyki należy podać na pierwszej stronie. Gdy dokonano przeglądu 

karty charakterystyki, zwraca się uwagę odbiorcy na zmiany oraz identyfikuje je jako „Przegląd: 

(data)”.

Uwaga

Karty charakterystyki są wymagane również w odniesieniu do niektórych szczególnych substancji 

i preparatów (np. metale w postaci bryły, stopy, gazy sprężone itp.) wyszczególnionych 

w rozdziałach 8 i 9 załącznika VI do dyrektywy 67/548/EWG, dla których przewiduje się 

odstępstwa dotyczące oznakowania.
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1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA 

PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1. Identyfikacja substancji lub preparatu

Zgodnie z załącznikiem VI do dyrektywy 67/548/EWG termin używany do identyfikacji 

jest tożsamy z terminem umieszczonym na etykiecie.

W przypadku substancji podlegających rejestracji, termin ten będzie zgodny z terminem 

przedstawionym podczas rejestracji, należy także podać także numer rejestracji nadany na 

mocy art. 20 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Można wskazać również inne możliwe sposoby identyfikacji.

1.2. Zastosowanie substancji/preparatu

Należy wskazać zastosowania substancji lub preparatu, w zakresie, w jakim są one znane. 

W przypadku gdy istnieje wiele możliwych zastosowań, należy wyszczególnić jedynie 

najważniejsze lub najpopularniejsze zastosowania. Obejmuje to krótki opis rzeczywistego 

działania substancji lub preparatu np. środek opóźniający palenie, antyutleniacz itp.

W przypadku gdy wymagany jest raport bezpieczeństwa chemicznego, karta 

charakterystyki zawiera informacje dotyczące wszelkich zastosowań zidentyfikowanych 

istotnych z punktu widzenia odbiorcy karty charakterystyki. Informacje te są zgodne z 

zastosowaniami zidentyfikowanymi i scenariuszami narażenia zawartymi w załączniku do 

karty charakterystyki.
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1.3. Identyfikacja przedsiębiorstwa

Należy podać osobę odpowiedzialną za wprowadzenie substancji lub preparatu do obrotu 

na terytorium Wspólnoty, niezależnie od tego, czy jest ona producentem, importerem, czy 

dystrybutorem. Należy podać pełny adres i numer telefonu tej osoby, a także adres poczty 

elektronicznej kompetentnej osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki.

Dodatkowo, w przypadku gdy osoba ta nie ma siedziby w Państwie Członkowskim, w 

którym substancja lub preparat jest wprowadzany do obrotu, należy w miarę możliwości 

podać pełny adres i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za kartę w tym Państwie 

Członkowskim.

W odniesieniu do rejestrujących, dane identyfikujące tej osoby będą zgodne z 

informacjami dotyczącymi tożsamości producenta lub importera podanymi w 

dokumentach rejestracyjnych.

1.4. Telefon alarmowy

Oprócz wspomnianych wyżej informacji, należy podać numer telefonu alarmowego 

przedsiębiorstwa lub właściwego oficjalnego organu doradczego (może to być organ 

odpowiedzialny za przyjmowanie informacji odnoszących się do zdrowia, o którym mowa 

w art. 17 dyrektywy 1999/45/WE). Należy określić, czy ten numer telefonu jest czynny 

jedynie podczas godzin urzędowania.

2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Należy podać w tym miejscu klasyfikację substancji lub preparatu, która wynika 

z zastosowania zasad zawartych w dyrektywach 67/548/EWG lub 1999/45/WE. Należy 

wskazać wyraźnie i zwięźle zagrożenia, które substancja lub preparat przedstawia dla 

człowieka i środowiska.

Należy dokonać rozróżnienia między preparatami, które zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE 

są zaklasyfikowane jako niebezpieczne a preparatami, które nie są tam zaklasyfikowane 

jako niebezpieczne.
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Należy opisać najważniejsze szkodliwe skutki działania na zdrowie człowieka i 

środowisko związane z właściwościami fizykochemicznymi substancji oraz objawy 

związane z zastosowaniami oraz możliwymi racjonalnie przewidywalnymi niewłaściwymi 

zastosowaniami substancji lub preparatu.

Może być konieczne podanie innych zagrożeń, takich jak pylenie, krzyżowe działanie 

uczulające, duszące działanie gazów, zmrażanie, silny zapach lub smak lub skutki 

działania na środowisko, takie jak zagrożenie dla organizmów glebowych, niszczenie 

warstwy ozonu, zdolność do tworzenia ozonu na drodze reakcji fotochemicznych itp., 

które nie implikują zaklasyfikowania materiału, ale które mogą należeć do ogólnych 

powodowanych przez niego zagrożeń.

Informacje zamieszczane na etykiecie są podawane w pozycji 15.

Klasyfikacja substancji jest spójna z klasyfikacją zamieszczoną w wykazie klasyfikacji 

i oznakowania zgodnie z tytułem XI.

3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Podane informacje umożliwiają odbiorcy łatwą identyfikację zagrożeń stwarzanych przez 

składniki preparatu. Zagrożenia stwarzane przez preparat jako taki są podawane w 

pozycji 2.

3.1. Nie jest konieczne podawanie pełnego składu (rodzaju składników i ich stężeń), chociaż 

ogólny opis składników i ich stężeń może być przydatny.
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3.2. W odniesieniu do preparatu zaklasyfikowanego jako niebezpieczny zgodnie z dyrektywą 

1999/45/WE, wskazuje się następujące substancje, wraz z ich stężeniami lub zakresem 

stężeń w preparacie:

a) substancje stanowiące zagrożenie dla zdrowia lub środowiska w rozumieniu 

dyrektywy 67/548/EWG, jeśli są obecne w preparacie w stężeniach równych lub 

wyższych od najniższej z następujących wartości:

– odpowiednich stężeń określonych w tabeli znajdującej się w art. 3 ust. 3 

dyrektywy nr 1999/45/WE, lub

– stężeń granicznych podanych w załączniku I do dyrektywy 67/548/EWG, lub

– stężeń granicznych podanych w części B załącznika II do dyrektywy nr 

1999/45/WE, lub

– stężeń granicznych podanych w części B załącznika III do dyrektywy nr 

1999/45/WE, lub

– stężeń granicznych podanych w załączniku V do dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady nr 1999/45/WE, lub

– stężeń granicznych podanych w uzgodnionej pozycji wykazu klasyfikacji 

i oznakowania ustanowionego na mocy tytułu XI niniejszego rozporządzenia,

b) substancje o obowiązujących we Wspólnocie najwyższych dopuszczalnych 

stężeniach w środowisku pracy nie zawarte w lit. a),

c) substancje trwałe, wykazujące zdolność do biokumulacji i toksyczne lub bardzo 

trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do biokumulacji zgodnie z kryteriami 

zawartymi w załączniku XIII, jeśli stężenie danej substancji jest równe lub wyższe 

niż 0,1%.
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3.3. W odniesieniu do preparatu niezaklasyfikowanego zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE jako 

niebezpieczny, wskazuje się te substancje, wraz z ich stężeniami lub zakresem stężeń, 

które są obecne w preparacie w stężeniu:

a) ≥ 1% wag. dla preparatów nie występujących w postaci gazu oraz ≥ 0,2% obj. dla 

preparatów występujących w postaci gazu oraz

– są to substancje stanowiące zagrożenie dla zdrowia lub środowiska w 

rozumieniu dyrektywy 67/548/EWG1 lub

– są to substancje, w odniesieniu do których określono obowiązujące we 

Wspólnocie najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy;

lub

b) ≥ 1% wag. i są to substancje trwałe, wykazujące zdolność do biokumulacji i 

toksyczne lub bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do biokumulacji 

zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku XIII.

  

1 W przypadku gdy osoba odpowiedzialna za wprowadzenie preparatu do obrotu może 
dowieść, że ujawnienie w karcie charakterystyki tożsamości substancji zaklasyfikowanej 
wyłącznie jako: - drażniąca, z wyjątkiem substancji, którym nadano kategorię R41 lub 
drażniąca w połączeniu z jedną lub większą liczbą właściwości, o których mowa w art. 10 
pkt 2.3.4 dyrektywy 1999/45/WE; lub - szkodliwa lub szkodliwa w połączeniu z jedną lub 
większą liczbą właściwości, o których mowa w art. 10 pkt 2.3.4 dyrektywy 1999/45/WE 
i które same powodują skutki śmiertelne o działaniu ostrym; narazi poufność własności 
intelektualnej osoby odpowiedzialnej, może ona, zgodnie z przepisami części B załącznika 
VI do dyrektywy 1999/45/WE, dokonać odniesienia do tej substancji przy pomocy nazwy 
określającej najważniejsze chemiczne grupy funkcyjne lub przy pomocy nazwy 
alternatywnej.
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3.4. Należy podać klasyfikację powyższych substancji (na podstawie art. 4 i 6 dyrektywy 

67/548/EWG, załącznika I do dyrektywy 67/548/EWG lub uzgodnionej pozycji wykazu 

klasyfikacji i oznakowania ustanowionego na mocy tytułu XI), w tym symbole literowe 

oraz zwroty R nadane zgodnie z zagrożeniami dla zdrowia ludzkiego i środowiska 

stwarzanymi przez ich właściwości fizykochemiczne. Zwroty R nie muszą być w tym 

miejscu przedstawione w całości: dokonuje się odniesienia do pozycji 16, w której 

sporządza się wykaz pełnych tekstów wszelkich stosownych zwrotów R. Jeśli substancja 

nie spełnia kryteriów klasyfikacji, opisuje się powód wskazania substancji w sekcji 3 przez 

użycie sformułowań takich jak „substancja PBT” lub „substancja o obowiązującym we 

Wspólnocie najwyższym dopuszczalnym stężeniu w środowisku pracy”.

3.5. Zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG podaje się nazwę i numer rejestracji nadany na mocy 

art. 18 ust. 1 niniejszego rozporządzenia oraz, jeśli są dostępne, numer EINECS lub 

ELINCS powyższych substancji. Numer CAS i nazwa zgodna z nomenklaturą IUPAC 

mogą także być przydatne, o ile są dostępne. Zgodnie z art. 15 dyrektywy 1999/45/WE lub 

przypisem do sekcji 3.3 niniejszego załącznika, w odniesieniu do substancji ujętych 

według nazw ogólnych szczegółowy sposób identyfikacji nie jest konieczny.

3.6. Jeśli zgodnie z przepisami art. 15 dyrektywy 1999/45/WE lub przypisem do sekcji 3.3 

niniejszego załącznika ma być zachowana poufność danych identyfikujących niektóre 

substancje, w celu zapewnienia bezpiecznego postępowania z tymi substancjami należy 

opisać ich chemiczny charakter. Użyta nazwa powinna być tożsama z nazwą, którą 

uzyskuje się w wyniku przeprowadzenia powyższych procedur.
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4. PIERWSZA POMOC

Należy opisać sposób udzielania pierwszej pomocy.

Najpierw należy określić, czy potrzebna jest natychmiastowa pomoc lekarska.

Informacje dotyczące pierwszej pomocy powinny być zwięzłe i łatwe do zrozumienia dla 

poszkodowanego, świadków i osób udzielających pierwszej pomocy. Dokonuje się 

krótkiego streszczenia objawów i skutków działania. Instrukcje powinny zawierać 

wskazania, co należy zrobić na miejscu w razie wypadku oraz czy po narażeniu należy 

spodziewać się opóźnionych skutków działania.

Należy dokonać podziału informacji ze względu na różne drogi narażenia tj. przez drogi 

oddechowe, przez kontakt ze skórą i oczami oraz przez drogi pokarmowe, umieszczając je 

w różnych podpunktach.

Należy wskazać, czy profesjonalna pomoc lekarska jest konieczna lub wskazana.

W odniesieniu do niektórych substancji lub preparatów może być ważne zaznaczenie tego, 

aby w miejscu pracy dostępne były specjalne środki umożliwiające konkretne 

i natychmiastowe postępowanie lecznicze.
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5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Należy dokonać odniesienia do wymagań dotyczących postępowania w przypadku pożaru 

spowodowanego przez substancję lub preparat lub też powstałego w ich sąsiedztwie 

poprzez wskazanie:

– stosownych środków gaśniczych,

– środków gaśniczych, które nie są używane ze względów bezpieczeństwa,

– specjalnych zagrożeń związanych z narażeniem wynikających z właściwości 

substancji lub preparatu jako takiego, produktów spalania, powstających gazów,

– specjalnego sprzętu ochronnego dla strażaków.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO 

ŚRODOWISKA

W zależności od substancji lub preparatu, może zaistnieć potrzeba podania informacji 

dotyczących:

indywidualnych środków ostrożności, takich jak:

– usuwanie źródeł zapłonu, zapewnienie wystarczającej wentylacji/ochrony dróg 

oddechowych, kontrola pylenia, zapobieganie kontaktowi ze skórą lub oczami,

środków ostrożności w odniesieniu do środowiska, takich jak:

– unikanie wprowadzania substancji lub preparatu do kanalizacji, wód 

powierzchniowych i gruntowych oraz gleby, ewentualna konieczność ostrzeżenia 

okolicznych mieszkańców,
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metody oczyszczania, takie jak:

– użycie materiału sorpcyjnego (np. piasku, ziemi okrzemkowej, substancji wiążącej 

kwasy, uniwersalnej substancji wiążącej, trocin itp.), redukcja gazów/dymów za 

pomocą wody, rozcieńczanie.

Należy również rozważyć potrzebę umieszczenia wskazówek, takich jak: „nigdy nie 

stosować, neutralizować za pomocą…”.

Uwaga

W stosownych przypadkach należy dokonać odniesienia do pozycji 8 i 13.

7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ/PREPARATEM I JEJ/JEGO MAGAZYNOWANIE

Uwaga

Informacje w tej sekcji dotyczą ochrony zdrowia ludzkiego, bezpieczeństwa i środowiska. 

Będą pomocne pracodawcy w opracowywaniu stosownych procedur roboczych i środków 

organizacyjnych zgodnych z art. 5 dyrektywy 98/24/WE.

W przypadku gdy wymagany jest raport bezpieczeństwa chemicznego lub rejestracja 

substancji lub preparatu, informacje zawarte w tej sekcji powinny być spójne z podanymi 

informacjami dotyczącymi zastosowań zidentyfikowanych i scenariuszy narażenia 

zawartych w załączniku do karty charakterystyki.
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7.1. Postępowanie z substancją/preparatem

Należy określić środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania z substancją lub 

preparatem, w tym porady w sprawie środków technicznych, takich jak: 

– hermetyzacja procesu, wentylacja miejscowa i ogólna, środki zapobiegające 

powstawaniu aerozoli i pyłów oraz pożaru, środki wymagane dla ochrony 

środowiska (np. zastosowanie filtrów lub płuczek do wentylacji wyziewnej, 

stosowane w powierzchniach obwałowanych, środki do gromadzenia i usuwania 

wycieków itp.) oraz wszelkie szczególne wymagania lub zasady dotyczące substancji 

lub preparatu (np. zabronione lub zalecane procedury lub sprzęt) i w miarę 

możliwości podać ich krótki opis.

7.2. Magazynowanie

Należy również określić warunki bezpiecznego magazynowania substancji lub preparatu, 

takie jak: odpowiednio zaprojektowane pomieszczenia lub zbiorniki do magazynowania 

(w tym ściany retencyjne oraz wentylacja), konieczność oddzielnego magazynowania 

określonych materiałów, warunki magazynowania (zakres/graniczne wartości temperatury 

i wilgotności, oświetlenie, konieczność przechowywania w atmosferze gazu obojętnego 

itp.), specjalne urządzenia elektryczne i sposoby zapobiegania elektryczności statycznej.

W stosownych przypadkach należy udzielić wskazówek dotyczących dopuszczalnych 

ilości, które mogą być magazynowane w danych warunkach. W szczególności należy 

wskazać wszelkie specjalne wymagania, takie jak rodzaj materiału, jakiego należy użyć do 

pakowania i produkcji pojemników przeznaczonych dla substancji lub preparatu.

7.3. Specyficzne zastosowania

Zalecenia dotyczące produktów końcowych przeznaczonych do szczególnych zastosowań 

odnoszą się do zastosowań zidentyfikowanych, a także są szczegółowe i funkcjonalne. 

Jeśli to możliwe, dokonuje się odniesienia do zatwierdzonych wytycznych dla konkretnej 

branży lub sektora.
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8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Wartości graniczne narażenia

Należy określić mające aktualnie zastosowanie konkretne parametry dotyczące kontroli, 

w tym wartości graniczne narażenia w miejscu pracy lub dopuszczalne stężenie w 

materiale biologicznym. Należy podać wartości dla Państwa Członkowskiego, na 

terytorium którego substancja lub preparat jest wprowadzany do obrotu. Należy podać 

informacje dotyczące zalecanych w danym momencie procedur nadzoru.

W przypadku gdy wymagany jest raport bezpieczeństwa chemicznego, w odniesieniu do 

scenariuszy narażenia zawartych w załączniku do karty charakterystyki należy podać 

odpowiednie wartości DNEL i PNEC dla danej substancji.

W odniesieniu do preparatów przydatne jest podanie wartości dla tych składników, które 

mają być wyszczególnione w karcie charakterystyki zgodnie z jej pozycją 3.

8.2. Kontrola narażenia

Do celów niniejszego dokumentu kontrola narażenia oznacza pełny zakres konkretnych 

środków kontroli ryzyka podejmowanych w trakcie stosowania substancji w celu 

zminimalizowania narażenia pracownika i środowiska. W przypadku gdy wymagany jest 

raport bezpieczeństwa chemicznego, w sekcji 8 karty charakterystyki podaje się 

podsumowanie środków kontroli ryzyka w odniesieniu do zastosowań zidentyfikowanych 

zawartych w karcie charakterystyki.
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8.2.1. Kontrola narażenia w miejscu pracy

Informacje te zostaną uwzględnione przez pracodawcę przy przeprowadzaniu oceny 

ryzyka stwarzanego przez substancję lub preparat, na mocy art. 4 dyrektywy 98/24/WE, 

która wymaga, zgodnie z hierarchią ważności:

– właściwie zaplanowanych procesów pracy i kontroli inżynieryjnej, stosowania 

właściwego wyposażenia i materiałów;

– stosowania u źródła środków ochrony zbiorowej, takich jak właściwa wentylacja 

i odpowiednie środki organizacyjne; oraz

– w przypadku, gdy narażeniu nie można zapobiec za pomocą innych środków, 

stosowania indywidualnych środków ochrony, takich jak indywidualny sprzęt 

ochronny.

Dlatego też należy podać odpowiednie i stosowne informacje dotyczące tych środków, 

umożliwiające przeprowadzenie właściwej oceny ryzyka na mocy art. 4 dyrektywy 

98/24/WE. Informacje te uzupełniają informacje podane już w pozycji 7.1.

W przypadku gdy potrzebne są indywidualne środki ochrony, należy dokładnie określić, 

jaki sprzęt zapewni skuteczną i właściwą ochronę. Należy uwzględnić dyrektywę Rady 

89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw 

Członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej1 oraz dokonać 

odniesienia do stosownych norm CEN:

  

1 Dz.U. L 399 z 30.12.1989, str. 18. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 
1882/2003.
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a) Ochrona dróg oddechowych

W odniesieniu do niebezpiecznych gazów, par lub pyłów, należy określić rodzaj 

sprzętu ochronnego, który ma być użyty, taki jak:

– autonomiczny aparat oddechowy, odpowiednie maski i filtry.

b) Ochrona rąk

Należy wyraźnie określić rodzaj rękawic, których należy używać podczas

postępowania z substancją lub preparatem, w tym:

– rodzaj materiału;

– czas wytrzymałości materiału, z którego wykonane są rękawice, mając na 

uwadze stopień i czas trwania narażenia skóry.

W razie potrzeby należy wskazać wszelkie dodatkowe środki ochrony rąk.

c) Ochrona oczu

Należy określić rodzaj wymaganego sprzętu przeznaczonego do ochrony oczu, 

takiego jak: 

– okulary ochronne, gogle ochronne, osłona twarzy.
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d) Ochrona skóry

W razie potrzeby ochrony części ciała innej niż dłonie, należy określić rodzaj i 

jakość wymaganego sprzętu ochronnego, takiego jak: 

– fartuch, obuwie oraz kombinezon ochronny. 

W razie potrzeby należy wskazać wszelkie dodatkowe środki ochrony skóry i 

specjalne środki higieny.

8.2.2. Kontrola narażenia środowiska

Należy określić, jakich informacji wymaga się od pracodawcy w celu spełnienia przez 

niego zobowiązań wynikających ze wspólnotowego prawodawstwa dotyczącego ochrony 

środowiska.

W przypadku gdy wymagany jest raport bezpieczeństwa chemicznego, w odniesieniu do 

scenariuszy narażenia zawartych w załączniku do karty charakterystyki należy dokonać 

podsumowania środków kontroli ryzyka, które zapewniają wystarczającą kontrolę 

narażenia środowiska na substancję.

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

W celu umożliwienia podjęcia właściwych środków kontroli, należy udostępnić wszelkie 

stosowne informacje dotyczące substancji lub preparatu, w szczególności informacje 

wyszczególnione w pozycji 9.2. Informacje zamieszczone w tej sekcji są zgodne 

z informacjami dostarczonymi w dokumentach rejestracyjnych, w przypadku gdy jest 

wymagana rejestracja.
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9.1. Informacje ogólne

Postać

Należy wskazać stan fizyczny (stały, ciekły, gazowy) oraz kolor dostarczonej substancji 

lub preparatu.

Zapach

Jeżeli zapach jest wyczuwalny, należy podać jego krótki opis.

9.2. Ważne informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska

pH

Należy podać wartość pH dostarczonej substancji lub preparatu albo ich roztworu 

wodnego; w tym ostatnim przypadku należy podać stężenie.

Temperatura wrzenia/zakres temperatur wrzenia:

Temperatura zapłonu:

Palność (ciała stałego, gazu):

Właściwości wybuchowe:
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Właściwości utleniające:

Prężność par:

Gęstość względna:

Rozpuszczalność:

Rozpuszczalność w wodzie:

Współczynnik podziału n-oktanol/woda:

Lepkość:

Gęstość par:

Szybkość parowania:

9.3. Inne informacje

Należy wskazać inne ważne parametry dotyczące bezpieczeństwa, takie jak zdolność 

mieszania się, rozpuszczalność w tłuszczach (określić olej rozpuszczalnikowy), 

przewodnictwo elektryczne, temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia, grupa 

gazowa (przydatna ze względu na Dyrektywę 94/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 

dnia 23 marca 1994 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich 

dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach 

zagrożonych wybuchem)1, temperatura samozapłonu itp.

Uwaga 1

Powyższe właściwości są ustalane zgodnie ze specyfikacjami zawartymi w części A 

załącznika XI lub każdą inną porównywalną metodą.

  

1 Dz.U. L 100 z 19.4.1994, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 
1882/2003.
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Uwaga 2

W odniesieniu do preparatów podaje się zazwyczaj informacje dotyczące właściwości 

preparatu jako takiego. Jednak w przypadku stwierdzenia, że nie występuje szczególne 

zagrożenie, należy dokonać wyraźnego rozróżnienia między przypadkami, w których 

klasyfikujący nie dysponuje żadnymi informacjami a przypadkami, w odniesieniu do 

których dostępne są negatywne wyniki badań. Jeżeli uznaje się za konieczne podanie 

informacji dotyczących właściwości poszczególnych składników, należy wyraźnie 

wskazać do czego odnoszą się te dane.

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Należy określić stabilność substancji lub preparatu oraz możliwość występowania 

niebezpiecznych reakcji zachodzących w pewnych warunkach stosowania, a także 

w przypadku, gdy substancja lub preparat zostanie uwolniony do środowiska.

10.1. Warunki, których należy unikać

Należy wymienić warunki, takie jak temperatura, ciśnienie, światło, wstrząsy itp., które 

mogą powodować niebezpieczną reakcję i w miarę możliwości podać jej krótki opis.

10.2. Czynniki, których należy unikać

Należy wymienić czynniki, takie jak woda, powietrze, kwasy, zasady, utleniacze lub 

wszelkie inne konkretne substancje, które mogą powodować niebezpieczną reakcję i w 

miarę możliwości podać jej krótki opis.

10.3. Niebezpieczne produkty rozpadu

Należy wymienić niebezpieczne materiały powstające w w wyniku rozpadu ilościach 

stwarzających zagrożenie.
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Uwaga

Należy się odnieść w szczególności do:

– potrzeby stosowania środków stabilizujących i ich obecności,

– możliwości wystąpienia niebezpiecznej reakcji egzotermicznej,

– ewentualnego znaczenia, jakie może mieć dla bezpieczeństwa zmiana w wyglądzie 

fizycznym substancji lub preparatu,

– ewentualnych niebezpiecznych produktów rozpadu powstających na skutek kontaktu 

z wodą,

– możliwości rozkładu do produktów niestabilnych.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Niniejsza sekcja poświęcona jest potrzebie sporządzenia zwięzłego, lecz wyczerpującego 

i zrozumiałego, opisu różnych (zdrowotnych) skutków toksykologicznych, które mogą 

wystąpić, jeżeli użytkownik będzie miał kontakt z substancją lub preparatem.

Informacje powinny zawierać dane o niebezpiecznych dla zdrowia skutkach narażenia na 

substancję lub preparat, uzyskane w oparciu o wnioski wyciągnięte, na przykład, na 

podstawie danych badawczych lub doświadczenia. Informacje te obejmują również 

w stosownych przypadkach opóźnione, natychmiastowe i przewlekłe skutki krótko-

i długoterminowego narażenia takiego jak działanie uczulające, działanie znieczulające, 

działanie rakotwórcze, działanie mutagenne i szkodliwe działanie na rozrodczość 

(toksyczność rozwojowa i płodność). Należy podać także informacje dotyczące różnych 

dróg narażenia (przez drogi oddechowe, przez drogi pokarmowe, przez kontakt ze skórą i 

oczami) oraz opisać objawy związane z charakterystyką fizyczną, chemiczną i 

toksykologiczną.
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Biorąc pod uwagę informacje podane już w pozycji 3 - skład/informacje dotyczące 

składników - może być konieczne odwołanie się do szczególnych skutków działania na 

zdrowie niektórych substancji w preparacie.

Informacje w tej sekcji są zgodne z informacjami podanymi w dokumentach 

rejestracyjnych, w przypadku gdy jest wymagana rejestracja lub w raporcie 

bezpieczeństwa chemicznego, jeśli jest on wymagany, i dotyczą następujących grup 

potencjalnych skutków działania:

– toksykokinetyka, metabolizm i rozmieszczenie,

– działanie ostre (toksyczność ostra, działanie drażniące i działanie żrące),

– działanie uczulające,

– toksyczność dawki powtórzonej, oraz

– działanie rakotwórcze, działanie mutagenne i szkodliwe działanie na rozrodczość 

(CMR).

W odniesieniu do substancji podlegających rejestracji, przedstawia się podsumowania 

informacji uzyskanych w wyniku zastosowania załączników VII- XI niniejszego 

rozporządzenia. Informacje te zawierają także wyniki porównania dostępnych danych 

z kryteriami podanymi w dyrektywie 67/548/EWG dla właściwości CMR kategorii 1 i 2, 

zgodnie z ust. 1.3.1 załącznika I niniejszego rozporządzenia.
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12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Należy opisać możliwe skutki działania, zachowanie i losy substancji lub preparatu 

w powietrzu, wodzie lub glebie. Należy podać stosowne dane z badań (np. LC50 dla ryb ≤ 

1 mg/l), jeżeli są one dostępne.

Informacje zamieszczane w tej sekcji są zgodne z informacjami dostarczonymi 

w dokumentach rejestracyjnych, w przypadku gdy rejestracja jest wymagana lub w 

raporcie bezpieczeństwa chemicznego, jeśli jest on wymagany.

Należy opisać najistotniejsze cechy substancji lub preparatu, które ze względu na ich 

charakter oraz prawdopodobne sposoby zastosowania mogą mieć wpływ na środowisko. 

Informacje tego samego rodzaju są również dostarczane w odniesieniu do produktów 

niebezpiecznych powstających w wyniku rozkładu substancji i preparatów. Mogą one 

obejmować:

12.1. Ekotoksyczność

Informacje te obejmują stosowne dostępne dane dotyczące toksyczności dla środowiska 

wodnego, ostrej i przewlekłej toksyczności dla ryb, skorupiaków, glonów i innych roślin 

wodnych. Dodatkowo należy załączyć dane dotyczące toksyczności dla mikro-

i makroorganizmów glebowych i innych organizmów istotnych dla środowiska, takich jak 

ptaki, pszczoły i rośliny, jeżeli takie dane są dostępne. W przypadku gdy substancja lub 

preparat ma działanie hamujące aktywność mikroorganizmów, należy wskazać na możliwy 

wpływ na działanie oczyszczalni ścieków.

W odniesieniu do substancji podlegających rejestracji, załącza się podsumowania 

informacji uzyskanych w wyniku zastosowania załączników VII- XI niniejszego 

rozporządzenia.
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12.2. Mobilność

Zdolność substancji lub odpowiednich składników preparatu1, w przypadku uwolnienia do 

środowiska, do przenikania do wód powierzchniowych lub przenikania w punkcie 

znajdującym się daleko od miejsca uwolnienia.

Odpowiednie dane mogą dotyczyć:

– znanego lub przewidywanego rozmieszczenia w elementach środowiska,

– napięcia powierzchniowego,

– absorpcji/desorpcji.

W odniesieniu do innych właściwości fizykochemicznych patrz pozycja 9.

12.3. Trwałość i zdolność do rozkładu

Zdolność substancji lub odpowiednich składników preparatu1 do rozkładu w odnośnych 

mediach środowiskowych poprzez biodegradację lub inne procesy, takie jak utlenianie lub 

hydroliza. Podaje się czasy połowicznego rozkładu, jeżeli są one dostępne. Należy 

wskazać na zdolność substancji lub odpowiednich składników preparatu1 do rozkładu 

w oczyszczalniach ścieków.

12.4. Zdolność do biokumulacji

Zdolność substancji lub odpowiednich składników preparatu1 do akumulacji w środowisku 

ożywionym i, na ostatnim etapie, w łańcuchu pokarmowym, z dokonaniem odniesienia do 

wartości współczynnika podziału oktanol – woda (KOW) i współczynnika biokoncentracji 

(BCF), jeżeli są one dostępne.

  

1 Dla preparatu nie jest możliwe podanie tych informacji ponieważ dotyczą one tylko 
substancji. Jednak jeżeli są dostępne i właściwe powinny zostać podane, , w odniesieniu do 
każdej tej substancji będącej składnikiem preparatu, którą należy wyszczególnić w karcie 
charakterystyki zgodnie z przepisami w sekcji 3 niniejszego załącznika.
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12.5. Wyniki oceny właściwości PBT

W przypadku gdy wymagany jest raport bezpieczeństwa chemicznego, podaje się wyniki 

oceny właściwości PBT, zgodnie z raportem bezpieczeństwa chemicznego.

12.6 Inne szkodliwe skutki działania

Należy załączyć informacje, jeżeli są dostępne, dotyczące innych szkodliwych skutków 

działania na środowisko, np. zdolność do niszczenia warstwy ozonu, zdolność do 

tworzenia ozonu na drodze reakcji fotochemicznych, zdolność do zaburzania gospodarki 

hormonalnej lub zdolność do powodowania efektu globalnego ocieplenia.

Uwagi

Należy zapewnić, aby w innych pozycjach karty charakterystyki zostały przedstawione 

informacje istotne dla środowiska, w szczególności wskazania dotyczące kontrolowanego 

uwalniania, informacje dotyczące postępowania w przypadku niezamierzonego uwolnienia 

do środowiska, transportu i postępowania z odpadami zawarte w pozycjach 6, 7, 13, 14 i 

15.

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Jeśli usuwanie substancji lub preparatu (nadwyżki lub odpadów pochodzących 

z przewidywalnego zastosowania) stanowi zagrożenie, podaje się opis tych pozostałości 

i informacje dotyczące bezpiecznego postępowania z nimi.

Należy wymienić właściwe metody usuwania substancji lub preparatu oraz każdego 

zanieczyszczonego opakowania (poprzez spopielenie, recykling, składowanie itp.).

W przypadku gdy wymagany jest raport bezpieczeństwa chemicznego, informacje 

dotyczące środków zarządzania odpadami, które zapewniają wystarczającą kontrolę 

narażenia ludzi i środowiska na substancję, powinny być spójne ze scenariuszami 

narażenia zawartymi w załączniku do karty charakterystyki.



7524/8/06 REV 8 KZ/abs 25
ZAŁĄCZNIK II DG C I PL

Uwaga

Należy odnieść się do wszelkich właściwych przepisów wspólnotowych dotyczących 

odpadów. W przypadku braku takich przepisów, wskazane jest przypomnieć 

użytkownikowi, że mogą obowiązywać przepisy krajowe lub regionalne.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Należy wskazać wszelkie specjalne środki ostrożności, o których musi wiedzieć i które 

musi zastosować użytkownik przy transporcie lub konwojowaniu substancji lub preparatu 

na terenie zakładu lub poza nim. W stosownych przypadkach należy dostarczyć informacje 

dotyczące klasyfikacji transportowej dla każdego rozporządzenia modalnego: IMDG 

(transport morski), ADR (dyrektywa Rady 94/55/WE z dnia 21 lipca 1994 r. w sprawie 

zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do transportu drogowego 

towarów niebezpiecznych1), RID (dyrektywa Rady 96/49/WE z dnia 23 lipca 1996 r. w 

sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do kolejowego 

transportu towarów niebezpiecznych2), ICAO/IATA (transport lotniczy). Mogą one 

obejmować między innymi:

– numer ONZ (UN),

– klasę,

– właściwą nazwę przewozową,

– grupę opakowaniową,

– substancję mogącą spowodować zanieczyszczenie morza,

– inne stosowne informacje.

  

1 Dz.U. L 319 z 12.12.1994, str. 7. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 
2004/111/WE (Dz.U. L 365 z 10.12.2004, str. 25).

2 Dz.U. L 235 z 17.9.1996, str. 25. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 
2004/110/WE (Dz.U. L 365 z 10.12.2004, str. 24).



7524/8/06 REV 8 KZ/abs 26
ZAŁĄCZNIK II DG C I PL

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Należy podać informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska zamieszczane 

na etykiecie zgodnie z dyrektywami 67/548/EWG i 1999/45/WE.

Jeżeli substancja lub preparat objęty kartą charakterystyki podlega specjalnym przepisom 

dotyczącym ochrony ludzi lub środowiska na poziomie Wspólnoty (np. zezwoleniom 

wydanym na mocy tytułu VII lub ograniczeniom obowiązującym na mocy tytułu VIII), 

przepisy te powinny zostać określone, w zakresie, w jakim jest to możliwe.

Tam, gdzie jest to możliwe należy również wymienić krajowe akty prawne wdrażające te 

przepisy oraz wszelkie inne środki krajowe mogące mieć znaczenie.

16. INNE INFORMACJE

Należy wskazać wszelkie inne informacje, które dostawca uważa za ważne dla zdrowia 

i bezpieczeństwa użytkownika oraz dla ochrony środowiska, na przykład:

– listę odpowiednich zwrotów R. Należy podać pełny tekst wszelkich zwrotów R, o 

których mowa w pozycjach 2 i 3 karty charakterystyki,

– porady dotyczące szkoleń,

– zalecane ograniczenia stosowania (tj. niewymagane przez prawo zalecenia 

dostawcy),

– dalsze informacje (odnośniki do źródeł pisanych lub techniczny punkt kontaktowy),

– źródła kluczowych danych, z których skorzystano przygotowując kartę 

charakterystyki.

W przypadku zmienionej karty charakterystyki, należy wyraźnie zaznaczyć informacje 

dodane, wykreślone lub zmienione (chyba, że zostało to odnotowane w innym miejscu).
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ZAŁĄCZNIK III

KRYTERIA DOTYCZĄCE SUBSTANCJI ZAREJESTROWANYCH W ILOŚCI 

OD 1 DO 10 TON

Kryteria dotyczące substancji zarejestrowanych w ilości od 1 do 10 ton, w odniesieniu do art. 12 

ust. 1 lit. a) i b):

a) substancje, w odniesieniu do których przewiduje się (poprzez zastosowanie (Q)SAR lub 

innego dowodu) prawdopodobieństwo spełnienia kryteriów klasyfikacji w kategorii 1 lub 2 

ze względu na działanie rakotwórcze, mutagenne lub szkodliwe działanie na rozrodczość 

lub też kryteria zawarte w załączniku XIII.

b) substancje:

(i) o różnorodnych lub rozpowszechnionych zastosowaniach, w szczególności 

w przypadku, gdy takie substancje są stosowane jako składniki preparatów 

przeznaczonych dla konsumentów lub w wyrobach przeznaczonych dla 

konsumentów; oraz

(ii) w odniesieniu do których przewiduje się (poprzez zastosowanie (Q)SAR lub innego 

dowodu) prawdopodobieństwo spełnienia kryteriów klasyfikacji ze względu na 

jakikolwiek rodzaj działania na zdrowie człowieka lub na środowisko na mocy 

dyrektywy 67/548/EWG.
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ZAŁĄCZNIK IV

ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU REJESTRACJI 

ZGODNIE Z ART. 2 UST. 7 LIT. a)

nr EINECS Nazwa/grupa nr CAS

200-061-5 D-glucitol C6H14O6 50-70-4

200-066-2 Kwas askorbinowy C6H8O6 50-81-7

200-075-1 Glukoza C6H12O6 50-99-7

200-294-2 L-lizyna C6H14N2O2 56-87-1

200-312-9 Kwas palmitynowy, czysty C16H32O2 57-10-3

200-313-4 Kwas stearynowy, czysty C18H36O2 57-11-4

200-334-9 Sacharoza, czysta C12H22O11 57-50-1

200-405-4 Octan α-tokoferylu C31H52O3 58-95-7

200-432-1 DL-metionina C5H11NO2S 59-51-8

200-711-8 D-mannit C6H14O6 69-65-8

201-771-8 1-sorboza C6H12O6 87-79-6

204-007-1 Kwas oleinowy, czysty C18H34O2 112-80-1
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nr EINECS Nazwa/grupa nr CAS

204-664-4 Stearynian gliceryny, czysty C21H42O4 123-94-4

204-696-9 Ditlenek węgla (CO2) 124-38-9

205-278-9 Pantotenian wapnia, odmiana D C9H17NO5.1/2Ca 137-08-6

205-582-1 Kwas laurynowy, czysty C12H24O2 143-07-7

205-590-5 Oleinian potasu C18H34O2K 143-18-0

205-756-7 DL- fenyloalanina C9H11NO2 150-30-1

208-407-7 Glukonian sodu C6H12O7.Na 527-07-1

212-490-5 Stearynian sodu, czysty C18H36O2.Na 822-16-2

215-279-6 Wapień

Niepalne ciało stałe charakterystyczne dla skał 
osadowych. Składa się głównie z węglanu wapnia

1317-65-3

215-665-4 Oleinian sorbitanu C24H44O6 1338-43-8

216-472-8 Distearynian wapnia, czysty C18H36O2.1/2Ca 1592-23-0

231-147-0 Argon Ar 7440-37-1

231-153-3 Węgiel C 7440-44-0

231-783-9 Azot N2 7727-37-9
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nr EINECS Nazwa/grupa nr CAS

231-791-2 Woda, destylowana, o czystości do pomiarów 
przewodności elektrolitów lub podobnej

H2O

7732-18-5

231-955-3 Grafit C 7782-42-5

232-273-9 Olej słonecznikowy

Ekstrakty i ich fizycznie modyfikowane pochodne. 

Składa się głównie z glicerydów kwasów 

tłuszczowych: linolowego i oleinowego. 

(Helianthus annuus, Compositae).

8001-21-6

232-274-4 Olej sojowy

Ekstrakty i ich fizycznie modyfikowane pochodne. 

Składa się głównie z glicerydów kwasów 

tłuszczowych: linolowego, oleinowego, 

palmitynowego i stearynowego (Soja hispida, 

Leguminosae).

8001-22-7

232-276-5 Olej szafranowy

Ekstrakty i ich fizycznie modyfikowane pochodne. 

Składa się głównie z glicerydów linolowego kwasu 

tłuszczowego (Carthamus tinctorius, Compositae).

8001-23-8

232-278-6 Olej lniany

Ekstrakty i ich fizycznie modyfikowane pochodne. 

Składa się głównie z glicerydów kwasów 

tłuszczowych: linolowego, linolenowego i oleinowego 

(Linum usitatissimum, Linaceae).

8001-26-1
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