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KURZE BEGRÜNDUNG

Über die Notwendigkeit, die derzeitigen rechtlichen Bestimmungen zur Regelung der sicheren 
Verwendung chemischer Stoffe in der Europäischen Union zu überarbeiten, besteht seit der 
Vorlage des Verordnungsentwurfs der Kommission zur Reform der EU-Stoffpolitik am 29. 
Oktober 2003 im Wesentlichen Übereinstimmung. Gleichwohl ist der Entwurf in einer Reihe 
von Einzelheiten auf deutlichen Widerstand gestoßen. Kritisch beurteilt wird vor allem die 
von der Kommission gewählte Methodik zur Registrierung von Stoffen, welche die 
notwendigen Datenanforderungen in erster Linie auf die produzierte oder importierte Menge 
eines Stoffes stützt.

Der Gesetzentwurf wird ungewöhnlich weitreichende Wirkungen entfalten. Er trifft nicht nur 
die chemische Industrie und ihre nachgeschalteten Anwender, sondern auch das 
metallverarbeitende Gewerbe, die Automobilindustrie, die Textilindustrie usw. Betroffen sind 
Stoffproduzenten ebenso wie Händler, Weiterverwender und Importeure, d.h. alle, die 
gewerblich mit Stoffen umgehen, neben einigen Großkonzernen vor allem kleine und mittlere 
Unternehmen einschließlich des Handwerks.

Schwachpunkt des Kommissionsentwurfs

Auf den entschiedensten Widerstand ist die Kommission mit dem System gestoßen, das sie 
für die Registrierung eines Stoffes vorschlägt. Die Kommission bindet die Menge der vom 
Anmelder zu liefernden Daten an die Menge des produzierten oder importierten Stoffes. Die 
Informationsanforderungen beginnen mit der Produktion bzw. mit dem Import einer 
Jahrestonne und steigern sich stufenweise bei Produktion oder Import von 10 Jahrestonnen, 
100 Jahrestonnen und 1.000 Jahrestonnen.

Die entscheidende Schwachstelle des Kommissionsansatzes besteht darin, dass er Daten ohne 
jeden Bezug zu konkreten Risiken der Stoffe einfordert. Die Datenanforderungen erhöhen 
sich beim Überschreiten der Mengenschwellen, ohne dass dies zwingend durch ein erhöhtes 
Risiko für Mensch und Umwelt begründet wäre.

Dieser mengenorientierte Ansatz führt zu unerwünschten Wirkungen. Allein die direkten 
Kosten der Informationsbeschaffung für einen Stoff reichen je nach den mengenmäßig 
gestaffelten Datenanforderungen von 20.000 bis 400.000 Euro. Unvermeidlicherweise werden 
dadurch insbesondere im kleinvolumigen Produktionsbereich in vielen Fällen die 
Registrierungskosten in keinem wirtschaftlichen Verhältnis zum Umsatz stehen. Als Folge 
muss befürchtet werden, dass eine erhebliche Anzahl Stoffe - Schätzungen gehen von 20 % 
und deutlich mehr aus - und Produkte vom Markt genommen werden. Damit schafft die 
Mengenschwellensystematik der Kommission einen falschen Selektionsanreiz, der sich an 
den Registrierungskosten orientiert und nicht am Stoffrisiko.

Verbesserungsvorschlag des Berichterstatters

Der Berichterstatter schlägt daher vor, die Mengenschwellen der Kommission um 
risikobasierte Faktoren zu ergänzen. Das neue Konzept betrachtet nicht jede denkbare 
Verwendung eines Stoffes, sondern fokussiert die Datenanforderungen auf typische 



PE 357.851v01-00 4/1 PA\566105PL.doc

PL

Expositionen von Mensch und Umwelt, die mit bestimmten Verwendungskategorien 
verbunden werden. Dabei werden typische Belastungssituationen zusammengefasst, die 
gleiche Schutzmaßnahmen erfordern. Dies sind im Hinblick auf den Menschen die 
Hauptaufnahmewege (oral, inhalativ oder dermal) und im Hinblick auf die Umwelt die 
Eintragswege (Luft, Wasser, Boden), jeweils ergänzt durch die Dauer der Exposition 
(einmalig oder kurzzeitig, gelegentlich, wiederholt oder langfristig). Innerhalb dieser 
Expositionskategorien werden Einzelverwendungen zu Verwendungsbereichen 
zusammengefasst (industrieller, gewerblicher oder privater Verbrauch). Wenn alle Akteure, 
vom Produzenten bis zum letzten nachgeschalteten Anwender mit diesen Expositions- und 
Verwendungskategorien arbeiten, dann ist für eine erste Risikobewertung ein Kerndatensatz 
ausreichend. Dieser muss über die wesentlichen physikalisch-chemischen Eigenschaften und 
die akuten Wirkungen auf Mensch und Umwelt verlässlich Auskunft geben. Weitere 
Datenanforderungen, insbesondere weiterreichende Tests, sind dann von der jeweiligen 
Expositionssituation abhängig zu machen. Mit zunehmendem Schweregrad der Exposition 
müssen verschärfte zeitliche und inhaltliche Anforderungen beim Registrierverfahren 
einhergehen.

Diese Kerninformationen werden es der Agentur gleichzeitig ermöglichen, die zu 
registrierenden Stoffen nach dem von ihnen ausgehenden Risiko in Gruppen einzuordnen und 
damit Prioritäten für die Registrierung festzulegen. Auch nach dieser Systematik soll die 
Registrierung aller von REACH erfassten Altstoffe nach 11 Jahren abgeschlossen sein.

Vorteile des modifizierten Ansatzes

Bei diesem Ansatz ist nicht die Stoffmenge, sondern das Stoffrisiko Anknüpfungspunkt für 
das Registrierungssystem. Die mit der Registrierung verbundenen Belastungen werden
dadurch ohne Einbußen für den Gesundheits- und Umweltschutz deutlich reduziert. Hersteller 
und Anwender müssen sich bei ihrer Risikoabschätzung nicht mehr an einer unübersehbaren 
Vielzahl von einzelnen Verwendungen, sondern an einer überschaubaren Zahl von Kategorien 
orientieren. Damit werden die Meldepflichten der nachgeschalteten Anwender reduziert und 
der Informationsfluss in der Wertschöpfungskette erleichtert. Gleichzeitig werden 
Geschäftsgeheimnisse und wirtschaftlich bedeutsame Informationen besser geschützt. Weiter 
wird die Flexibilität hinsichtlich Einsatz- und Verfügbarkeit von Stoffen erhöht und die 
unerwünschte Wirkung, dass Stoffe nur deshalb vom Markt Märkten verschwinden, weil die 
Test- und Registrierungskosten wirtschaftlich nicht getragen werden können, wird deutlich 
gemindert. Auch Tierversuche können so erheblich reduziert werden. Die Kombination aus 
Expositions- und Verwendungskategorien in Verbindung mit einem Satz von 
Kerninformationen stellt somit ein effizientes Instrument dar, um Mensch und Umwelt 
gezielter - nämlich entsprechend der tatsächlichen Exposition - zu schützen und gleichzeitig 
den einzusetzenden Ressourcen- und Administrationsaufwand seitens der Unternehmen und 
Behörden insgesamt zu verringern.

Wenn die Kommission das von ihr selbst vorgegebene Ziel der Wahrung und Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit der chemischen Industrie der EU erreichen will, dann muss der 
REACH-Entwurf praxisgerechter, praktikabler, kostengünstiger und systematisch plausibler 
werden. Die neue Stoffpolitik muss dem Schutz der menschlichen Gesundheit und der 
Umwelt dienen, aber auch Rahmenbedingungen für Investitionen und Innovationen 
begünstigen, die tatsächlich neue Arbeitsplätze und Unternehmen entstehen und nicht 



PA\566105PL.doc 5/1 PE 357.851v01-00

PL

bestehende untergehen lassen. Dazu gehört ein REACH-Ansatz, der Datenanforderungen an 
das von einem Stoff ausgehende Risiko knüpft und nicht lediglich an den Umstand, das nicht 
über alle Stoffe alle wissenschaftlich denkbaren Erkenntnisse vorliegen. Mit einer veränderten 
Systematik bei der Registrierung von Stoffen unternimmt der Bericht den Versuch, dieser 
Forderung Rechnung zu tragen.

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej 
sprawy, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 10

(10) Postanowienia w sprawie oceny, po 
zleceniu dokonania rejestracji, przewidują 
możliwość zbadania zgodności 
przedłożonego dossier z wymogami 
niniejszego rozporządzenia oraz zażądania 
dalszych informacji w sprawie właściwości 
substancji. Po przyjęciu tego rodzaju 
substancji do planów kroczących Państwa 
Członkowskie powinny dokonać oceny tych 
substancji w przypadku, gdy istnieje 
uzasadnione podejrzenie, że mogą one 
ukrywać zagrożenie dla zdrowia ludzi lub 
środowiska naturalnego.

(10) Postanowienia w sprawie oceny, po 
zleceniu dokonania rejestracji, przewidują 
możliwość zbadania zgodności 
przedłożonego dossier z wymogami 
niniejszego rozporządzenia oraz zażądania 
dalszych informacji w sprawie właściwości 
substancji. Agencja dokona oceny tych 
substancji w przypadku, gdy istnieje 
uzasadnione podejrzenie, że mogą one 
ukrywać zagrożenie dla zdrowia ludzi lub 
środowiska naturalnego.

Begründung

Um einheitliche Bewertungsmaßstäbe zu gewährleisten, muss die Bewertung der Stoffe 
zentral durch die Agentur erfolgen.
Die Stellung der Agentur ist deshalb deutlich zu stärken, wobei die 
Kooperationsmechanismen zwischen ihr und den nationalen Behörden klar zu fassen sind.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 15 a (nowy)

(15 a) Agencja musi być gwarantem 
stabilności prawnej przedsiębiorstw i z tego 
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względu do niej musi należeć ostatnie słowo 
w ocenie ryzyka oraz wyników testów. 
Oznacza to jednocześnie, że w przypadku 
zakwestionowania oceny Agencji ciężar 
dowodowy spoczywa na przedsiębiorstwie 
lub Państwie Członkowskim zgłaszającym 
zastrzeżenie.

Begründung

Einheitliche, verlässliche und rechtssichere Bedingungen zur Stoffbewertung und zur 
Umsetzung von Entscheidungen in der gesamten EU sind notwendig. Sie können nur durch 
eine starke Agentur gewährleistet werden.

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 16

(16) Doświadczenie pokazuje, że 
wymaganie od Państw Członkowskich 
dokonywania oceny ryzyka związanego ze 
wszystkimi substancjami chemicznymi nie 
jest właściwe. W pierwszym rzędzie, 
obowiązek ten należy zatem scedować na 
przedsiębiorstwa produkujące lub 
importujące te substancje, ale jedynie wtedy, 
gdy substancje te są produkowane lub 
importowane w ilościach przekraczających 
określone limity, aby umożliwić 
przedsiębiorstwom poradzenie sobie ze 
związanymi z tym obciążeniami. 
Przedsiębiorstwa te powinny podjąć 
niezbędne środki w zakresie zarządzania 
ryzykiem, zgodne z przeprowadzoną przez 
nie oceną ryzyka związanego z tymi 
substancjami. 

(16) Doświadczenie pokazuje, że 
wymaganie od Państw Członkowskich 
dokonywania oceny ryzyka związanego ze 
wszystkimi substancjami chemicznymi nie 
jest właściwe. W pierwszym rzędzie, 
odpowiedzialność za wywiązanie się z 
obowiązku staranności należy zatem 
scedować na przedsiębiorstwa produkujące 
lub importujące te substancje, ale jedynie 
wtedy, gdy substancje te są produkowane 
lub importowane w ilościach 
przekraczających określone limity, aby 
umożliwić przedsiębiorstwom poradzenie 
sobie ze związanymi z tym obciążeniami. 
Przedsiębiorstwa te powinny podjąć 
niezbędne środki w zakresie zarządzania 
ryzykiem, zgodne z przeprowadzoną przez 
nie oceną ryzyka związanego z tymi 
substancjami. Obejmuje to obowiązek 
właściwego i przejrzystego opisywania, 
dokumentowania oraz notyfikowania o 
zagrożeniu wynikającym z produkcji, 
stosowania i sprzedaży każdej substancji. 
Producenci oraz dalsi użytkownicy powinni 
wykorzystywać w produkcji i stosować 
możliwie najbardziej bezpieczne substancje. 
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Poprawka 4
Punkt uzasadnienia 17

(17) Dla efektywnego dokonania oceny 
bezpieczeństwa substancji producenci i 
importerzy powinni uzyskać właściwe 
informacje o tych substancjach, w razie 
potrzeby drogą przeprowadzenia nowych 
badań.

(17) Dla efektywnego dokonania oceny 
bezpieczeństwa substancji producenci i 
importerzy powinni uzyskać właściwe 
informacje o tych substancjach w celu 
oszacowania ryzyka i bezpiecznego 
stosowania na podstawie rzeczywistego 
narażenia na ich działanie, w razie 
potrzeby drogą przeprowadzenia nowych 
badań.

Begründung

Um Tierversuche zu vermeiden und Kosten zu reduzieren, dürfen nur Tierversuche gemacht 
werden, die für eine Risikoabschätzung auf Basis der tatsächlichen Exposition und 
Verwendung wirklich notwendig sind. Den Umfang der Prüf- und Datenanforderungen nach 
Produktions- bzw. Importmengen zu staffeln ist deshalb nicht geeignet.

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia 21

(21) Wymogi obowiązujące producentów w 
zakresie oceny bezpieczeństwa substancji 
należy szczegółowo wymienić w załączniku 
technicznym w celu umożliwienia 
producentom i importerom wywiązania się 
z ich zobowiązań. Dla sprawiedliwego 
rozłożenia obciążeń producenci i 
importerzy w ramach dokonywanej przez 
nich oceny bezpieczeństwa substancji 
powinni uwzględnić nie tylko ich własne 
rodzaje zastosowań oraz cele, dla jakich 
wprowadzają substancje do obrotu ale także 
wszelkie inne zastosowania, o których 
uwzględnienie zwracają się do nich ich 
klienci.

(21) Dla efektywnej oceny bezpieczeństwa
substancji i jej przekazywania w łańcuchu 
produktu, jak również przejęcia 
odpowiedzialności za okres życia produktu, 
ocena substancji powinna bazować 
zarówno na nieodłącznych cechach 
substancji, jak i na oczekiwanym 
rzeczywistym narażeniu na jej działanie. W 
tym celu należy stosować kategorie 
narażenia. Zamiast rozpatrywania grup 
produktów i ich zastosowań można 
niezależnie od stosowania danej substancji 
określić i skategoryzować typowe narażenie 
człowieka i środowiska naturalnego. 
Dokonuje się przy tym zestawienia 
typowych sytuacji obciążeniowych, 
wymagających takich samych działań 
ochronnych. Są to główne drogi absorpcji 
przez człowieka (usta, drogi oddechowe, 
skóra), drogi przenoszenia do środowiska 
(powietrze, woda, ziemia) oraz czas trwania 
danego narażenia (jednorazowe lub 
krótkotrwałe, powtarzalne lub długotrwałe). 
W ramach tych kategorii narażenia 
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dokonuje się określenia i zgrupowania 
zasadniczych obszarów stosowania (zużycie 
przemysłowe, zawodowe lub prywatne) oraz 
tolerowanych stopni/poziomów narażenia.

Begründung

Für den Stoffhersteller ist es nicht machbar, alle denkbaren Einsatz- und 
Verwendungsbedingungenbedingungen detaillierten Einzelbewertungen zu unterziehen. 
Zudem wäre dies auch aus Sicht der nachgeschalteten Anwender nicht wünschenswert. Eine 
zu detaillierte Beschreibung der Einsatzbedingungen, schränkt die notwendige Flexibilität in 
der Stoffanwendung für die nachgeschalteten Anwender ein. In Fällen, in denen das spezielle 
Expositionszenario nicht auf die Verwendungssituation vor Ort passt wäre entweder ein 
umfänglicher Transfer von (ggf. sensiblem) anwendungsbezogenem Know-how zum 
Stoffhersteller notwendig oder der nachgeschaltete Anwender müsste die Stoffbewertung 
selbst durchführen. Die Weitergabe von anwendungsunabhängigen Expositionskategorien 
anstatt anwendungsspezifischer Expositionsszenarien würde diese Problematik entschärfen.

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia 25

(25) Prowadzone badania powinny spełniać 
wymogi odnoszące się do ochrony zwierząt 
doświadczalnych, wymienione w dyrektywie 
Rady nr 86/609/EWG z dn. 24 
listopada 1986 r. w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych Państw Członkowskich 
dotyczących ochrony zwierząt 
wykorzystywanych do celów 
doświadczalnych i innych celów 
naukowych, a także zasady dobrej praktyki 
laboratoryjnej zgodnie z dyrektywą Rady nr 
87/18/EWG z dn. 18 grudnia 1986 r. w 
sprawie harmonizacji przepisów 
ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych odnoszących się do 
stosowania zasad dobrej praktyki 
laboratoryjnej i weryfikacji jej stosowania 
na potrzeby badań substancji chemicznych.

(25) Prowadzone nowe badania na 
kręgowcach powinny spełniać wymogi 
odnoszące się do ochrony zwierząt 
doświadczalnych, wymienione w dyrektywie 
Rady nr 86/609/EWG z dn. 24 
listopada 1986 r. w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych Państw Członkowskich 
dotyczących ochrony zwierząt 
wykorzystywanych do celów 
doświadczalnych i innych celów 
naukowych, a także zasady dobrej praktyki 
laboratoryjnej zgodnie z dyrektywą Rady nr 
87/18/EWG z dn. 18 grudnia 1986 r. w w 
sprawie harmonizacji przepisów 
ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych odnoszących się do 
stosowania zasad dobrej praktyki 
laboratoryjnej i weryfikacji jej stosowania 
na potrzeby badań substancji chemicznych.

Begründung

Die wesentlich aufwändigeren und teureren Anforderungen der Guten Laborpraxis sollten 
nur auf neu durchzuführende Wirbeltierversuche Anwendung finden. Dies würde bei gleicher 
Sicherheit die Kosteneffizienz der Registrieranforderungen erheblich verbessern.
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Poprawka 7
Punkt uzasadnienia 29 a (nowy)

(29 a) Prawidłowe opracowanie ponad 
30.000 substancji czekających na 
rejestrację będzie możliwe tylko wtedy, gdy 
ustalona zostanie kolejność rejestracji na 
bazie minimalnego zestawu danych, 
zawierającego najważniejsze właściwości 
fizykochemiczne i ostre skutki dla 
człowieka i środowiska a także 
skategoryzowane dane na temat narażenia. 
W wyniku takiego wyznaczenia priorytetów 
najpierw zostaną określone substancje o 
największym stopniu ryzyka, które zostaną 
zarejestrowane w pierwszej kolejności w 
interesie ochrony zdrowia i środowiska 
naturalnego. 

Begründung

Nur unter dieser Voraussetzung wird REACH mit einem sinnvollen Aufwand und in einem 
überschaubaren Zeitrahmen dazu beitragen können, mögliche Risiken für Mensch und 
Umwelt durch Altstoffe besser abzuschätzen und zu im Sinne des Gesundheits- und 
Verbraucherschutzes rascher zu beurteilen.

Poprawka 8
Punkt uzasadnienia 29 b (nowy)

(29b) W celu dostosowania wymogów 
rejestracyjnych do późniejszej oceny 
bezpieczeństwa potrzebna byłaby 
następująca procedura postępowania: dla 
pierwszego etapu oceny wystarczyć 
powinien minimalny zestaw danych, 
zawierający najważniejsze właściwości 
fizykochemiczne i poważne skutki dla 
człowieka i środowiska. Dalsze testy należy 
uzależnić od danego poziomu narażenia na 
działanie substancji. Wraz ze wzrostem 
stopnia narażenia obowiązywać powinny 
zaostrzone wymogi czasowe i merytoryczne 
procedury rejestracyjnej. Należy 
pomocniczo korzystać z informacji już 
posiadanych przez przedsiębiorstwa, aby 
możliwe było możliwie wczesne określenie 
substancji o znanym istotnym ryzyku i 
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priorytetowe potraktowanie tych substancji 
w procedurze rejestracyjnej. W grę wchodzą 
tu przede wszystkim CMR, PTB i vPvB.

Begründung

Die risiko-unabhängigen Informationsanforderungen nach Mengenschwellen führen bereits 
unter den gegenwärtigen Kostenannahmen der EU-Kommission zu relativ hohen spezifischen 
Registrierkosten – insbesondere im Mengenbereich zwischen 10 und 100 t/a. Um hier einen 
risiko-unabhängigen, d.h. kostengetriebenen Entfall von Stoffen in größerem Umfang zu 
vermeiden, sind die Informations- und Prüfanforderungen an der tatsächlichen 
Expositionssituation auszurichten. Im Sinne des Gesundheits- und Verbraucherschutzes 
werden nur diejenigen Daten erhoben, die für die Beurteilung einer sicheren Anwendung auf 
Basis der tatsächlich vorhandenen Exposition auch notwendig sind. Im Sinne des Tierschutzes 
werden durch diese Vorgehensweise unnötige Tierversuche vermieden.

Poprawka 9
Punkt uzasadnienia 38 a (nowy)

(38a) Celem wsparcia firm tworzących 
konsorcja Komisja opracuje wytyczne w 
sprawie przestrzegania prawa o 
konkurencji.

Poprawka 10
Punkt uzasadnienia 40 a (nowy)

Celem wsparcia firm tworzących tego 
rodzaju konsorcja, przy właściwym 
przestrzeganiu postanowień prawa o 
konkurencji, Komisja opracuje wytyczne o 
najwyższej mocy obowiązującej.

(40a) W ograniczonej czasowo fazie 
wstępnej rejestracji, podczas której 
sporządzony zostanie rejestr obejmujący 
wszystkie 30.000 substancji, należy w 
związku z tym dokonać inwentaryzacji 
substancji i przynależnych do nich 
minimalnych zestawów danych 
obejmujących najważniejsze właściwości 
fizykochemiczne i ostre skutki dla 
człowieka i środowiska oraz informacje na 
temat narażenia w formie kategorii 
ogólnych. Umożliwiłoby to dokonanie 
niezwłocznego ogólnego oszacowania 
ryzyka i wyznaczenie czasowych priorytetów 
rejestracji. 
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Begründung

Die Inventarisierung bietet eine schnelle und umfassende Übersicht mit über alle auf dem 
Markt befindlichen Stoffe. Diese Inventarisierung bietet auch die Möglichkeit, frühzeitig 
Konsortien bilden zu können, um dann im Rahmen der Registrierungs- und 
Evaluierungsphase möglichst kostengünstig operieren zu können.

Poprawka 11
Punkt uzasadnienia 43

(43) W rozumieniu łańcucha 
odpowiedzialności dalsi użytkownicy 
powinni być odpowiedzialni za ocenę 
ryzyka, powstającego w wyniku stosowania
przez nich danej substancji, jeśli takie 
stosowanie nie jest ujęte w sporządzonych 
przez dostawcę kartach charakterystyki; nie 
dotyczy to przypadków, gdy dalszy 
użytkownik stosuje ostrzejsze środki 
bezpieczeństwa niż zalecane przez dostawcę 
lub gdy dostawca nie był zobowiązany do 
dokonania oceny tych ryzyk lub do 
przekazania odpowiedniej informacji na ten 
temat. Z tego samego względu dalsi 
użytkownicy powinni zarządzać ryzykiem, 
wynikającym ze stosowania ich substancji.

(43) W rozumieniu łańcucha 
odpowiedzialności dalsi użytkownicy 
powinni być odpowiedzialni za ocenę 
ryzyka, powstającego w wyniku odnośnego 
narażenia w związku ze stosowaniem przez 
nich danej substancji, jeśli takie narażenie
nie jest objęte co najmniej kategorią 
narażenia w sporządzonych przez dostawcę 
kartach charakterystyki; nie dotyczy to 
przypadków, gdy dalszy użytkownik stosuje 
ostrzejsze środki bezpieczeństwa niż 
zalecane przez dostawcę lub gdy dostawca 
nie był zobowiązany do dokonania oceny 
tych ryzyk lub do przekazania odpowiedniej 
informacji na ten temat. Z tego samego 
względu dalsi użytkownicy powinni 
zarządzać ryzykiem, wynikającym ze 
stosowania ich substancji. 

Begründung

Für den Stoffhersteller ist es nicht machbar, alle denkbaren Einsatz- und 
Verwendungsbedingungenbedingungen detaillierten Einzelbewertungen zu unterziehen. 
Zudem wäre dies auch aus Sicht der nachgeschalteten Anwender nicht wünschenswert. Eine 
zu detaillierte Beschreibung der Verwendung bzw. der sicheren Einsatzbedingungen, schränkt 
die notwendige Flexibilität in der Stoffanwendung für die nachgeschalteten Anwender ein. In 
Fällen, in denen das spezielle Expositionszenario nicht auf die Verwendungssituation vor Ort 
passt, wäre entweder ein umfänglicher Transfer von (ggf. sensiblem) anwendungsbezogenem 
Know-how zum Stoffhersteller notwendig oder der nachgeschaltete Anwender müsste die 
Stoffbewertung selbst durchführen. Die Weitergabe von anwendungsunabhängigen 
Expositionskategorien anstatt anwendungsspezifischer Expositionsszenarien würde diese 
Nachteile erheblich vermindern.

Poprawka 12
Punkt uzasadnienia 45
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(45) Dla potrzeb wdrożenia i oceny należy 
zobowiązać dalszych użytkowników 
substancji do przekazywania określonych 
informacji, jeśli stosowane przez nich 
użytkowanie przekracza warunki scenariusza 
narażenia, opisanego przez pierwotnego 
producenta lub importera w przekazanej 
karcie charakterystyki; obowiązek ten 
powinien ponadto obejmować aktualizację 
tego rodzaju przekazywanych informacji 
według najnowszego stanu. 

(45) Dla wdrożenia realizacji i oceny należy 
zobowiązać dalszych użytkowników 
substancji do przekazywania określonych 
informacji, jeśli stosowane przez nich 
użytkowanie przekracza warunki scenariusza 
narażenia lub kategorii narażenia, 
opisanych przez pierwotnego producenta lub 
importera w przekazanej karcie 
charakterystyki; obowiązek ten powinien 
ponadto obejmować aktualizację tego 
rodzaju przekazywanych informacji według 
najnowszego stanu. 

Begründung

Siehe Änderungsanträge zu den Erwägungsgründen 21 und 43.

Poprawka 13
Punkt uzasadnienia 47

(47) W przypadku automatycznego 
obowiązywania wyższych wymogów 
informacyjnych w odniesieniu do 
określonych substancji niezbędna byłaby 
znacząca ilość zwierząt doświadczalnych. 
Takie badania wiązałyby się z powstaniem 
istotnych kosztów dla przedsiębiorstw. W 
związku z tym należy zapewnić zgodność 
pozyskiwania tego rodzaju informacji z 
rzeczywistymi potrzebami. W tym celu w
ramach oceny Państwa Członkowskie 
powinny być zobowiązane do 
przygotowania decyzji, Agencja zaś do 
podjęcia decyzji w sprawie programów 
badawczych proponowanych przez 
producentów lub importerów tego rodzaju 
substancji. Właściwym dla oceny projektów 
badawczych powinno być Państwo 
Członkowskie, w którym prowadzona jest 
produkcja lub w którym importer posiada 
swoją siedzibę.

(47) W przypadku automatycznego 
obowiązywania wyższych wymogów 
informacyjnych w odniesieniu do 
określonych substancji niezbędna byłaby 
znacząca ilość zwierząt doświadczalnych. 
Takie badania wiązałyby się z powstaniem 
istotnych kosztów dla przedsiębiorstw. W 
związku z tym należy zapewnić zgodność 
pozyskiwania tego rodzaju informacji z 
rzeczywistymi potrzebami na podstawie 
narażenia. W ramach oceny Agencja 
powinna zbadać dokumenty rejestracyjne 
przedłożone przez producentów lub 
importerów i w razie potrzeby zażądać 
przeprowadzenia dalszych badań. 

Begründung

Siehe Änderungsanträge zu den Erwägungsgründen 10 und 15 a neu (zentrale Rolle durch die 
Agentur)sowie 29 b neu und 43 (zunächst Mindestdaten; weitergehende Prüfungen auf Basis 
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der tatsächlichen Exposition).

Poprawka 14
Punkt uzasadnienia 54 a (nowy)

(54 a) Procedura udzielenia zezwolenia 
powinna generalnie bazować na rejestracji 
i uwzględniać wymienione w niej, już 
istniejące środki zarządzania ryzykiem dla 
określonych rodzajów zastosowania. Na 
mocy ogólnie obowiązujących decyzji z 
obowiązku uzyskania zezwolenia powinny 
być zwolnione te rodzaje zastosowań, które 
już zostały objęte wystarczająco szeroką 
kontrolą (lista pozytywna). Ponadto system 
udzielania zezwoleń nie powinien 
obejmować rodzajów zastosowań 
uregulowanych już dyrektywą 
ograniczającą (dyrektywa 76/769/EWG) lub 
takich, które zostaną w przyszłości 
umieszczone w części VIII (ograniczenia). 

Begründung

Sowohl bei der Beschränkung als auch bei der Zulassung wird die Verwendung von Stoffen 
geregelt. Die beiden Verfahren sind nicht ausreichend aufeinander abgestimmt und 
voneinander abgegrenzt. Es besteht die Gefahr von inkonsistenten Entscheidungen und 
Doppelarbeit für Unternehmen und Behörden.

Poprawka 15
Punkt uzasadnienia 55 a (nowy)

(55 a) W odniesieniu do substancji 
przewidzianych do objęcia obowiązkiem 
uzyskania zezwolenia, po dokonaniu 
rejestracji Agencja powinna zbadać, czy 
dotychczasowe stosowanie danej substancji 
jest kontrolowane w wystarczającym 
stopniu, np. poprzez stosowanie ograniczeń, 
o których mowa w załączniku XVI. W 
przeciwnym przypadku i jeśli występują 
przesłanki do wprowadzenia ograniczeń, o 
których mowa w części VIII, należy 
zainicjować procedurę ograniczającą. 
Zgodnie z powyższym substancję 
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podlegającą ograniczeniom należy zwolnić 
z obowiązku uzyskania zezwolenia. W 
przypadku, gdy badanie dokonane przez 
Komisję wykaże wystarczający zakres 
kontroli, daną substancję należy już teraz 
zwolnić z obowiązku uzyskania zezwolenia; 
z decyzją taką nie należy zwlekać do czasu 
podjęcia decyzji o wprowadzeniu substancji 
do załącznika XIII.

Begründung

Sowohl bei der Beschränkung als auch bei der Zulassung wird die Verwendung von Stoffen 
geregelt. Die beiden Verfahren sind nicht ausreichend aufeinander abgestimmt und 
voneinander abgegrenzt. Es besteht die Gefahr von inkonsistenten Entscheidungen und 
Doppelarbeit für Unternehmen und Behörden.

Poprawka 16
Artykuł 1 ustęp 1

1) Niniejsze rozporządzenie zawiera 
przepisy dotyczące substancji w rozumieniu 
art. 3 ust. 1. Przepisy te stosuje się do 
produkcji, importu, wprowadzania do 
obrotu i stosowania tych substancji w ich 
postaci własnej, jako składników preparatu 
albo w wyrobach, jeżeli tak określono.

1) Celem niniejszego rozporządzenia jest 
zapewnienie swobodnego obrotu tych 
substancji na rynku wewnętrznym.

Begründung

Der Zweck der Verordnung sollte an den Anfang gestellt werden.

Poprawka 17
Artykuł 1 ustęp 2

2) Celem niniejszego rozporządzenia jest 
zapewnienie swobodnego obrotu tych 
substancji na rynku wewnętrznym.

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia 
oparte są o zasadę ostrożności. Zgodnie z 
powyższym obowiązuje zasada, że do 
producentów, importerów i dalszych 
użytkowników należy zapewnienie, że 
produkcja, wprowadzenie do obrotu, import 
albo stosowanie tych substancji nie wpływa 
szkodliwie na zdrowie ludzi albo na 
środowisko, pod warunkiem właściwego 
obchodzenia się z nimi i oszacowaniem 
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ryzyka zgodnie ze stanem techniki. Zakres 
ten obejmuje obowiązek właściwego i 
przejrzystego opisania, udokumentowania i 
notyfikowania zagrożeń związanych z 
produkcją, stosowaniem i sprzedażą każdej 
substancji.
1 Zgodnie z obwieszczeniem Komisji w 
sprawie zasady ostrożności (COM(2000) 1 
wersja ostateczna.

Begründung

Diese Wortwahl gibt die Verpflichtungen aus der Sorgfaltspflicht gemäß der in der Fußnote 
vermerkten Kommissionsmitteilung wieder.

Poprawka 18
Artykuł 1 ustęp 3

3) Niniejsze rozporządzenie jest oparte na 
zasadzie, iż do producentów, importerów i 
dalszych użytkowników należy zapewnienie, 
że produkcja, wprowadzenie do obrotu, 
import albo stosowanie tych substancji nie 
wpływa szkodliwie na zdrowie ludzi albo na 
środowisko. Przepisy rozporządzenia są 
oparte o zasadę ostrożności1.

3) Niniejsze rozporządzenie zawiera 
postanowienia w sprawie substancji w 
rozumieniu art. 3 ust. 1. Postanowienia te 
obowiązują, jeśli tak określono, w 
odniesieniu do produkcji, importu, 
wprowadzania do obrotu i stosowania tych 
substancji w ich postaci własnej, jako 
składników preparatu albo w wyrobach.

1 Zgodnie z obwieszczeniem Komisji w 
sprawie zasady ostrożności (COM(2000) 1 
wersja ostateczna.

Poprawka 19
Artykuł 2 ustęp 1 litera c a) (nowa)

c a) substancji uznawanych za odpady w 
rozumieniu dyrektywy Rady nr 
75/442/EWG.

Begründung

Doppelte Rechtsvorschriften sind zu vermeiden. Die spezifische Abfallverordnung ist für die 
REACH-Bestimmungen in Bezug auf den Schutz der menschlichen Gesundheit und der 
Umwelt angemessen. Ferner unterliegen Abfälle weder einer Zulassung noch 
Beschränkungen, sind aber registrierungspflichtig. Eine Registrierung von Abfällen ist 
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überflüssig. Abfälle sollten aus dem ganzen REACH-System ausgeklammert werden.

Poprawka 20
Artykuł 2 ustęp 1 a) (nowy)

1 a) Niniejsze rozporządzenie nie znajduje 
zastosowania do substancji stosowanych:
a) w produktach leczniczych dla ludzi albo 
w produktach leczniczych weterynaryjnych, 
objętych rozporządzeniem Rady (EWG) nr 
2309/93, dyrektywą 2001/82/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady oraz 
dyrektywą 2001/83/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady;
b) w środkach spożywczych objętych 
rozporządzeniem 1788/2002/WE, z 
dodatkami do środków spożywczych 
objętymi dyrektywą Rady 89/107/EWG i 
substancjami zapachowymi zgodnie z 
definicją zawartą w rozporządzeniu 
2232/96/WE oraz w decyzji Komisji 
2000/489/WE włącznie;
c) w środkach paszowych, łącznie z 
dodatkami paszowymi objętymi 
rozporządzeniem (WE) 1831/200 w sprawie 
dodatków stosowanych w karmieniu 
zwierząt; w paszach objętych zakresem 
stosowania dyrektywy 84/471/EWG;
d) w sprzęcie medycznym objętym zakresem 
stosowania dyrektyw 90/385/EWG, 
93/42/EWG lub 98/79/WE;
e) w materiałach mających kontakt ze 
środkami spożywczymi, objętych dyrektywą 
Rady 89/109/;
f) w środkach ochrony roślin objętych 
dyrektywą Rady 91/414/EWG; 
g) w produktach biobójczych objętych 
dyrektywą Rady 98/8/WE;
h) w środkach kosmetycznych objętych 
dyrektywą Rady 768/EWG1.
1Dz.U. L 262 z. 27.09.1976 r., str. 169.
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Begründung

Die zukünftige Verordnung muss wesentlich besser auf das bestehende Recht abgestimmt 
werden. Bereits geregelte Stoffe oder Stoffgruppen bzw. deren Verwendung in bestimmten 
Produkten müssen von REACH ausgenommen werden. Andernfalls besteht die Gefahr von 
Doppelregelungen und Widersprüchen.

Poprawka 21
Artykuł 2 ustęp 2 litera a) b) i c)

2) Niniejsze rozporządzenie nie narusza 
przepisów:

2) Niniejsze rozporządzenie nie narusza:

a) dyrektywy Rady 89/391/EWG3;
b) dyrektywy 90/394/EWG;
c) dyrektywy Rady 98/24/WE2;
d) wspólnotowych, które regulują transport 
substancji niebezpiecznych i substancji 
niebezpiecznych w preparatach koleją, 
drogą, śródlądową drogą wodną, morską 
albo powietrzną.

a) przepisów wspólnotowych, które regulują 
transport substancji niebezpiecznych i 
substancji niebezpiecznych w preparatach 
koleją, drogą, śródlądową drogą wodną, 
morską albo powietrzną.

aa) Lista substancji nieobjętych 
rozporządzeniem może ulec zmianie w 
wyniku zalecenia Agencji lub inicjatywy 
Komisji drogą podjęcia przez Komisję 
decyzji zgodnie z procedurą, o której mowa 
w art. 130 ust. 3. 

1 Dz.U. L 183 z. 29.06.1989 r., str. 1.
2 Dz.U. L 131 z. 5.05.1998 r., str. 11.

Begründung

Doppelregelungen für den Arbeitsschutz zu Stoffen sind zu vermeiden. 

Die Bestimmungen des Absatzes 2 a a (neu) enthalten ein Verfahren für eine einfache 
Anpassung der Liste von Ausschlüssen/Befreiungen an diese Kriterien. Diese Vorgehensweise 
wurde auch in der Richtlinie 92/32/EWG (7. Novellierung der DSD) gewählt.

Poprawka 22
Artykuł 3 ustęp 1

1) Substancja oznacza pierwiastek 1) Substancja oznacza pierwiastek 
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chemiczny lub jego związki w stanie, w 
jakim występują w przyrodzie albo zostają 
uzyskane za pomocą procesu 
produkcyjnego, ze wszystkimi dodatkami 
wymaganymi do zachowania ich trwałości 
oraz wszystkimi zanieczyszczeniami 
powstałym w wyniku zastosowania procesu 
produkcyjnego, wyłączając rozpuszczalniki, 
które można oddzielić bez wpływu na 
stabilność i skład substancji;

chemiczny lub jego związki w stanie, w 
jakim występują w przyrodzie albo zostają 
uzyskane za pomocą procesu 
produkcyjnego, ze wszystkimi dodatkami 
wymaganymi do zachowania ich trwałości 
oraz wszystkimi zanieczyszczeniami 
powstałym w wyniku zastosowania procesu 
produkcyjnego;

Begründung

Die Forderung zur Abtrennung von Lösemitteln (z. B. Wasser) ist weder praxisgerecht noch 
erforderlich. Es müssten unnötige Tierversuche an Reinsubstanzen durchgeführt werden, die 
in der Praxis so nicht gehandhabt werden.

Poprawka 23
Artykuł 3 ustęp 2

2) Preparat oznacza mieszaninę albo 
roztwór składający się z dwóch lub więcej 
substancji;

2) Preparat oznacza mieszaninę albo 
roztwór składający się z dwóch lub więcej 
substancji; stopy metali stanowią szczególną 
formę preparatów, które należy oceniać z 
uwzględnieniem ich specyficznych 
właściwości.

Begründung

Obwohl in Anhang I a Legierungen als "spezielle Zubereitungen" bezeichnet werden, trägt 
der Verordnungsteil den speziellen Eigenschaften der Legierungen nicht Rechnung. 
Legierungen, die aus zwei oder mehreren Stoffen (Metallen) bestehen, verschmelzen zu einem 
neuen nicht mehr löslichen Kristallgitter. Legierungen sollten daher als "Zubereitungen" 
nicht selbst registriert werden, aber die sichere Verwendung von Metallen in Legierungen 
sollte untersucht werden. Dies ergibt sich bereits aus den Überlegungen der EU-Richtlinie 
über gefährliche Zubereitungen (199/45/EG).

Poprawka 24
Artykuł 3 ustęp 4 litera a) i b)

4) Polimer oznacza substancję składającą się 
z cząsteczek stanowiących sekwencję 
jednego lub kilku rodzajów jednostek 
monomeru. Cząsteczki takie muszą 

4) Polimer oznacza substancję składającą się 
z cząsteczek stanowiących sekwencję 
jednego lub kilku rodzajów jednostek 
monomeru i stanowiących prostą większość 
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charakteryzować się statystycznym 
rozkładem masy cząsteczkowej w pewnym 
zakresie, a różnice w masie cząsteczkowej 
powinny wynikać przede wszystkim z różnic 
w liczbie jednostek monomeru w cząsteczce. 
Polimer składa się z:

wagową cząsteczek składających się z co 
najmniej trzech jednostek monomeru, 
tworzących związek z przynajmniej jeszcze 
jedną jednostką monomeru lub innymi 
reagentami, przy czym substancja składa 
się z cząsteczek niestanowiących większości 
wagowej o tej samej masie cząsteczkowej.
Cząsteczki takie muszą charakteryzować się 
statystycznym rozkładem masy 
cząsteczkowej w pewnym zakresie, a 
różnice w masie cząsteczkowej powinny 
wynikać przede wszystkim z różnic w 
liczbie jednostek monomeru w cząsteczce. 

a) cząsteczek stanowiących prostą 
większość wagową, które zawierają co 
najmniej trzy jednostki monomeru 
związane kowalencyjnie z co najmniej 
jeszcze jedną jednostką monomeru albo z 
innym reagentem
b) cząsteczek niestanowiących większości 
wagowej o tej samej masie cząsteczkowej.

Begründung

Die obige Definition eines Polymers ist im Wesentlichen die OECD-Definition, die auch in 
der Richtlinie 92/32/EWG enthalten ist und als „Standarddefinition“ betrachtet wird und 
daher beibehalten werden sollte.

Poprawka 25
Artykuł 3 ustęp 11

11) Dalszy użytkownik oznacza osobę 
fizyczną lub prawną mającą siedzibę na 
terytorium Wspólnoty, która nie będąc 
producentem albo importerem używa 
substancji w jej postaci własnej albo jako 
składnik preparatu podczas prowadzonej 
przez siebie działalności przemysłowej albo 
innej zawodowej. Dystrybutor albo 
konsument nie są uważani za dalszych 
użytkowników. Reimporter podlegający 
wyłączeniu zgodnie z przepisem art. 4 ust. 2 
lit. c) uważany jest za użytkownika 
dalszego;

poprawka nie dotyczy wersji polskiej 
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Begründung

Übersetzungsfehler (professional use) Bei gewerblicher Definition wären viel nachgeschaltete 
Anwender, z. B. die öffentliche Hand, nicht erfasst.

Poprawka 26
Artykuł 3 ustęp 12 a) (nowy)

12 a) Kategorie zastosowania oznaczają 
kategoryzację zgodnie z załącznikiem Ic 
według następującego podziału: 
zastosowanie przemysłowe, zawodowe i 
konsumenckie.

Begründung

Das Konzept der Verwendungs- und Expositionskategorien systematisiert und fokussiert die 
Datenanforderungen und erleichtert die Kommunikation in der Produktkette. Statt 
Produktgruppen zu betrachten, lassen sich unabhängig von der Anwendung eines Stoffes 
typische Expositionen von Mensch und Umwelt identifizieren und kategorisieren. Eine 
detailliertere Darstellung findet sich in den Änderungen zum Anhang I b a (neu).

Poprawka 27
Artykuł 3 ustęp 12 b) (nowy)

12 b) Kategorie narażenia oznaczają 
kategoryzację narażenia według 
najważniejszych dróg absorpcji przez 
człowieka (usta, drogi oddechowe, skóra), 
dróg przenoszenia do środowiska 
(powietrze, woda, ziemia) oraz czasu 
trwania i częstotliwości narażenia 
(jednorazowe / krótkotrwałe, okazjonalne, 
powtarzalne / długotrwałe) zgodnie z 
załącznikiem IXa.

Begründung

Das Konzept der Verwendungs- und Expositionskategorien systematisiert und fokussiert die 
Datenanforderungen und erleichtert die Kommunikation in der Produktkette. Ausführliche 
Begründung siehe 12a.

Poprawka 28
Artykuł 3 ustęp 12 c) (nowy)
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12 c) Scenariusz narażenia oznacza opis 
konkretnych działań na rzecz ochrony 
człowieka i środowiska oraz szczególnych 
warunków produkcji i stosowania 
substancji w całym jej cyklu życia.

Begründung

Ein Expositionsszenario beschreibt im Gegensatz zu Verwendungs- und 
Expositionskategorien die spezifischen Einzelbedingungen der Verwendung eines Stoffes, 
insbesondere die konkreten Schutzmaßnahmen.

Poprawka 29
Artykuł 3 ustęp 14

14) Półprodukt oznacza substancję, która
jest wyprodukowana, zużywana albo 
używana wyłącznie do obróbki chemicznej 
(zwanej dalej syntezą) w celu 
przekształcenia jej w inną substancję.

14) Półprodukt oznacza substancję lub 
preparat, który jest wyprodukowany, 
zużywany albo używany do obróbki 
chemicznej (zwanej dalej syntezą) w celu 
przekształcenia go w inną substancję.

Begründung

Auch für Stoffe, die nicht nur als Zwischenprodukt verwendet werden, sollte die 
Ausnahmeregelung Anwendung finden.

Poprawka 30
Artykuł 3 ustęp 14 a (nowy)

14a) Substancja niezmodyfikowana 
chemicznie oznacza substancję, której 
struktura chemiczna nie została zmieniona 
nawet gdy została ona poddana procesowi 
chemicznemu – np. poddanie substancji 
obróbce chemicznej celem usunięcia 
zanieczyszczeń.

Begründung

Die vorgeschlagene Verordnung nimmt Substanzen von der Registrierung aus, "die natürlich 
sind, falls sie bei ihrer Herstellung nicht chemisch modifiziert worden sind". Auch wenn 
zellolose Phasern in einem chemischen Verfahren gewonnen werden, wird deren Struktur 
nicht verändert. Folglich sollten alle Formen und Verfahren zur Herstellung von zellulose 
Phasern von dieser Ausnahme erfasst werden.
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Poprawka 31
Artykuł 3 ustęp 20

20) Substancja wprowadzona oznacza taką 
substancję, która w okresie 15 lat 
poprzedzających wejście w życie niniejszego 
rozporządzenia spełniła co najmniej jedno z 
następujących kryteriów:

20) Substancja wprowadzona oznacza 
substancję wprowadzoną do rejestru 
substancji zgodnie z art. 22 b).

Begründung

Derzeit ist unbekannt, wie viele Stoffe in der EU produziert / in die EU importiert werden. 
Durch die Erstellung eines Stoffinventars nach dem neuen Art. 22b erhalten Behörden, 
Hersteller/Importeure und nachgeschaltete Anwender Informationen über geplante 
Registrierungen. Dies gewährleistet eine wesentlich bessere Planbarkeit und Rechtsicherheit. 
Auf komplizierte Definitionen und Nachweisverfahren kann verzichtet werden.

Poprawka 32
Artykuł 3 ustęp 20 litera a) b) i c)

a) była wyprodukowana albo importowana 
na terytorium Wspólnoty albo w krajach 
przystępujących do Unii Europejskiej z 
dniem 1 maja 2004 r., przez producenta 
albo importera i jest umieszczona w 
Europejskim Wykazie Istniejących 
Substancji o Znaczeniu Komercyjnym 
(EINECS), 

tekst zostaje skreślony

b) była wyprodukowana na terytorium 
Wspólnoty albo w krajach przystępujących 
do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 
r. ale nie została wprowadzona do obrotu 
przez producenta albo importera, 
c) była wprowadzona do obrotu na 
terytorium Wspólnoty albo w krajach 
przystępujących do Unii Europejskiej z 
dniem 1 maja 2004 r. i pomiędzy 18 
września 1981 r. a 31 października 1993 r. 
włącznie była wprowadzona do obrotu przez 
producenta albo importera i była uznana za 
zgłoszoną (notyfikowaną) zgodnie z pkt. 1 
art. 8(1) dyrektywy 67/548/EWG, ze zmianą 
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wprowadzoną dyrektywą 79/831/EWG1, a 
zarazem niespełniająca definicji polimeru 
ustalonej w dyrektywie 67/548/EWG, ze 
zmianą wprowadzoną dyrektywą 
92/32/EWG2, 
1 Dz.U. L 259 z 15.10.1979 r., str. 10.
2 Dz. U. L 154 z. 5.06.1992 r., str. 1.

Begründung

Da alle Stoffe nach dem neuen Art. 22b zu einem Zeitpunkt in ein Stoffregister gemeldet 
werden, und diese Stoffe dann als Phase-In Stoffe gelten, kann auf komplizierte Defininitionen 
und bürokratische Nachweisverfahren verzichtet werden.

Poprawka 33
Artykuł 3 ustęp 23

23) Badanie naukowe i rozwojowe oznacza 
każde doświadczenie naukowe, analizę albo 
badania chemiczne przeprowadzane w 
kontrolowanych warunkach z użyciem 
substancji w ilości mniejszej niż 1 tona 
rocznie;

23) Badanie naukowe i rozwojowe oznacza 
każde doświadczenie naukowe, analizę albo 
badania chemiczne przeprowadzane w 
kontrolowanych warunkach z użyciem 
substancji;

Begründung

Die Begrenzung auf eine Tonne schränkt die Freiheit von Wissenschaft und Forschung 
unzulässig ein.

Poprawka 34
Artykuł 3 ustęp 25

(25) Zidentyfikowane stosowanie oznacza 
stosowanie substancji w jej postaci własnej 
albo jako składnika preparatu, albo 
stosowanie preparatu, które jest zamierzone 
przez uczestnika łańcucha dostawy, 
włączając w to użycie na potrzeby własne, 
albo które jest mu oznajmione na piśmie 
przez bezpośredniego dalszego użytkownika 
i które jest określone w karcie 
charakterystyki przekazanej temuż dalszemu 

(25) Zidentyfikowane stosowanie oznacza 
stosowanie substancji w jej postaci własnej 
albo jako składnika preparatu, albo 
stosowanie preparatu, które jest zamierzone 
przez uczestnika łańcucha dostawy, 
włączając w to użycie na potrzeby własne, 
albo które jest mu oznajmione na piśmie 
przez bezpośredniego dalszego użytkownika 
i które jest określone w karcie 
charakterystyki przekazanej temuż dalszemu 

  
1 Dz.U. L 259 z 15.10.1979, str. 10.
2 Dz.U. L 154 z 5.06.1992, str. 1.
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użytkownikowi; użytkownikowi; za zidentyfikowane 
stosowanie uważa się także podanie 
kategorii zastosowania lub kategorii 
narażenia;

Begründung

Übersetzungsfehler („safety data sheet“).
Statt einer spezifischen Verwendung sollte auch die Möglichkeit bestehen, Verwendungs- und 
Expositionskategorien anzugeben. Bei der Angabe von spezifischen Verwendungen könnten 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse offengelegt werden. Kategorien geben mehr Flexibilität 
für KMUs.

Poprawka 35
Artykuł 3 ustęp 29 a (nowy)

29 a Informacje kluczowe oznaczają 
podstawowe dane potrzebne dla dokonania 
priorytetyzacji substancji na bazie ich 
nieodłącznych właściwości, narażenia i 
stosowania zgodnie z załącznikiem Ic 
(kategorie stosowania), załącznikiem Id 
(narażenie) i załącznikami IV i V;

Begründung

Im Rahmen der Erstellung des Stoffinventars (siehe Art. 3 Abs. 20) werden von den 
Unternehmen in einem zweiten Schritt auch Kerninformationen gemeldet (siehe Art. 22c). 
Diese beinhalten die wichtigsten Informationen über Stoffeigenschaften, Exposition und 
Verwendung.

Poprawka 36
Artykuł 3 ustęp 29 b (nowy)

29 b Rejestr substancji oznacza rejestr 
prowadzony przez Agencję, zawierający 
informacje o substancjach zgłoszonych do 
wstępnej rejestracji.

Begründung

Folgeänderung von Artikel 3 Absatz 20. Definition als Grundlage für Art. 22c.

Poprawka 37
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Artykuł 3 ustęp 29 c (nowy)

29 c Stop metali oznacza materiał 
metalowy, jednorodny na płaszczyźnie 
makroskopowej, składający się z dwóch lub 
więcej pierwiastków chemicznych, 
połączonych ze sobą w sposób 
uniemożliwiający ich rozdzielenie drogą 
oddziaływania mechanicznego.

Begründung

Diese Definition entspricht dem UN Globally Harmonszed System for Chemical Classification 
and Labelling (GHS) sowie der Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG. Anorganische 
Metallbestandteile und Metalle sind "Stoffe" gemäße Artikel 3, eine Definition für 
Legierungen fehlt allerdings.

Poprawka 38
Artykuł 4 ustęp 1 litera a) b) c) d) i e)

1) Przepisy tej części nie mają zastosowania 
w zakresie stosowania substancji:

tekst zostaje skreślony

a) w produktach leczniczych 
przeznaczonych dla ludzi i 
weterynaryjnych, objętych rozporządzeniem 
Rady (EWG) nr 2309/93, 
dyrektywą 2001/82/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady1 i dyrektywą 
2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady2; 
b) jako dodatek do środków spożywczych 
dopuszczonych do użycia w środkach 
spożywczych, objętych dyrektywą Rady 
89/107/EWG3;
c) jako substancja aromatyczna używana w 
lub na środkach spożywczych, objętych 
decyzją Komisji 1999/217/WE4;
d) jako dodatek paszowy, objętych 
dyrektywą Rady 70/524/EWG5;
e) w produktach stosowanych w żywieniu 
zwierząt, objętych dyrektywą Rady 
82/471/EWG6.
1 Dz.U. L 311 z 28.11.2001 r., str.. 1.
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2 Dz.U. L 311 z 28.11.2001 r., str. 67.
3 Dz.U. L 40 z 11.02.1989 r., str. 27.
4 Dz.U. L 84 z 27.03.1999 r., str. 1.
5 Dz.U. C 270 z 14.12.1970 r., str. 1.
6 Dz.U. L 213 z 21.07.1982 r., str. 8.

Begründung

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurden alle Ausnahmeregelungen nach Art. 2 transferiert.

Poprawka 39
Artykuł 4 ustęp 2 litera c a) (nowa)

c a) substancje wyprodukowane, 
importowane i stosowane dla celów 
badawczo-rozwojowych lub dla celów 
badań i rozwoju technologii produkcji.

Begründung

Stoffe, die für F&E-Aktivitäten eingesetzt werden, sollten zur Stärkung der 
Innovationsfähigkeit grundsätzlich von einer Registrierpflicht ausgenommen werden, damit 
Forschungs- und Erprobungsaktivitäten nicht in Nicht-EU-Länder verlagert werden. Diese 
Stoffe werden von kontrolliertem Fachpersonal unter ausgebildeten Bedingungen eingesetzt.

Poprawka 40
Artykuł 5 ustęp 1 a (nowy) litera a) b) i c)

1 a Rejestracja zgodnie z ust. 1 nie jest 
wymagana dla substancji w preparatach, 
jeśli stężenie substancji w preparacie jest 
niższe od najniższego stężenia określonego 
w jednym z poniższych postanowień:
a) stosowane stężenia podane w tabeli do 
art. 3 ust. 3 dyrektywy 1999/45/WE;
b) wartości graniczne stężeń podane w 
załączniku I do dyrektywy 67/548/EWG;
c) 0,1 %, jeśli substancja spełnia kryteria 
wymienione w załączniku XII.
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Begründung

Übernahme der Berücksichtigungsgrenzen des Art. 13 für Stoffe und Zubereitungen. Ohne 
Berücksichtigungsgrenzen müssten auch kleinste Spuren erfasst werden. Dies ist 
unverhältnismäßig.

Poprawka 41
Artykuł 5 ustęp 3

3) Każdy producent albo importer polimeru 
przedkłada Agencji dokumenty rejestracyjne 
niezarejestrowanej(ych) substancji 
będącej(ych) monomerem(ami) albo 
innej(ych) niezarejestrowanej(ych) 
substancji, jeżeli łącznie spełnione są 
następujące warunki:

3) Każdy producent albo importer polimeru 
przedkłada Agencji dokumenty rejestracyjne 
niezarejestrowanej(ych) przez poprzedniego 
uczestnika łańcucha dostawy substancji 
będącej(ych) monomerem(ami) albo 
innej(ych) niezarejestrowanej(ych) 
substancji, jeżeli łącznie spełnione są 
następujące warunki, chyba że monomery 
powstają w czasie syntezy i nie można ich 
wyizolować:

Begründung

Einige Monomere entstehen im Produktionsprozess und reagieren gleich weiter. Eine 
Registrierung ist daher mit vertretbarem Aufwand nicht möglich.

Ist jedoch das Monomere oder der andere nicht registrierte Stoff bereits vom ursprünglichen 
Hersteller oder seinem benannten Vertreter registriert worden, kann der Polymerhersteller 
diese Registrierung verwenden, sofern der Registrierungspflichtige die Verwendung des 
Stoffes bei der Polymerherstellung angibt.

Poprawka 42
Artykuł 6 ustęp 2 litera a) b) c) i d)

2) Każdy producent albo importer wyrobów 
przedkłada Agencji dokumenty 
rejestracyjne każdej substancji zawartej w 
tych wyrobach zgodnie z ust. 3, jeżeli 
spełnione są wszystkie poniższe warunki:

tekst zostaje skreślony

a) substancja jest obecna w tych wyrobach 
w ilości łącznej ponad 1 tony rocznie na 
producenta albo importera;
b) substancja spełnia kryteria klasyfikacji 
jako niebezpieczna zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG;
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c) producent lub importer wie albo został 
powiadomiony, iż istnieje 
prawdopodobieństwo, że substancja będzie 
uwalniania podczas normalnych i 
racjonalnie przewidywalnych warunków 
stosowania, nawet jeśli uwolnienie to nie 
jest zamierzoną funkcją wyrobu;
d) ilość uwolnionej substancji może 
szkodliwie wpływać na zdrowie człowieka 
albo na środowisko.

Poprawka 43
Artykuł 6 ustęp 3 litera a) b) c) d) e) i f)

3) Jeżeli warunki wymienione w ust. 2 są 
spełnione, informacja zgłaszana do 
Agencji, przy użyciu arkusza określonego 
przez Agencję zgodnie z art. 108, zawiera:

tekst zostaje skreślony

a) nazwę i dane kontaktowe producenta 
albo importera;
b) numer(y) rejestracyjny(e) określony(e) w 
art. 18 ust. 1, jeśli jest(są) dostępny(e);
c) nazwę(y) substancji jak określono w 
sekcji 2 załącznika IV;
d) klasyfikację substancji;
e) krótki opis zastosowania(ń) wyrobu;
f) zakres tonażowy substancji, taki jak 1-10 
ton, 10-100 ton itd.

Poprawka 44
Artykuł 6 ustęp 4

4) Agencja może podejmować decyzje 
nakładające na producentów albo 
importerów wyrobów wymóg rejestracji, 
zgodnie z przepisami niniejszej części, 
każdej substancji zawartej w tych wyrobach 
i zgłoszonej zgodnie z ust. 3.

tekst zostaje skreślony

Poprawka 45
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Artykuł 6 ustęp 5

5) Przepisów ust. 1 – 4 nie stosuje się w 
przypadku substancji zarejestrowanych dla 
tego sposobu użycia przez uczestnika z góry 
łańcucha dostawy.

5) Przepisów ust. 1 nie stosuje się w 
przypadku substancji zarejestrowanych dla 
tego sposobu użycia lub kategorii 
stosowania/kategorii narażenia przez 
uczestnika z góry łańcucha dostawy.

Poprawka 46
Artykuł 6 ustęp 6

6) Przepisy ust. 1 – 4 stosuje się 3 miesiące 
po upływie terminu określonego w art. 21 
ust. 3.

6) Obowiązuje zakaz importu wyrobów nie 
spełniających wymogów ust. 1.

Poprawka 47
Artykuł 6 ustęp 7

7) Wszelkie działania dotyczące 
wprowadzenia w życie ust. 1 do 6 przyjmuje 
się zgodnie z procedurą określoną w art. 
130 ust. 3.

7) W odniesieniu do rejestracji zgodnie z 
ust. 1 obowiązują terminy przewidziane dla 
rejestracji substancji w postaci własnej lub 
w preparatach.

Begründung

Mit dieser Änderung wird erreicht, dass Stoffe in Erzugnissen mit den gleichen Fristen 
registriert werden müssen, wie dies auch Hersteller in Europa tun müssen. Dadurch wird 
zumindest in dieser Hinsicht eine Wettbewerbsverzerrung vermieden.

Poprawka 48
Artykuł 6 b (nowy), tytuł

Przeniesienie i podział rejestracji, 
„rejestracja grupowa“

Poprawka 49
Artykuł 6 b (nowy) ustęp 1

1) Uzyskany w wyniku rejestracji tytuł 
prawny podlega zarówno przeniesieniu, jak 
i podziałowi. Nabywca wkracza w prawa i 
obowiązki pierwotnego rejestrującego. Z 
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chwilą zarejestrowania Agencja przydziela 
nowemu właścicielowi nowy numer 
rejestracyjny.

Begründung

Will ein Registrierungspflichtiger von seiner Registrierung keinen Gebrauch mehr machen, 
muss es ihm möglich sein, die Rechte aus der Registrierung zu übertragen. Die Teilbarkeit 
von Rechten aus einer Registrierung ist erforderlich in Fällen, in denen lediglich ein Teil 
einer Firma auf einen neuen Eigentümer übergeht. Da zum Beleg des Registrierstatus jeder 
Hersteller bzw. Importeur eine Registriernummer nachweisen muss, muss die Agentur in 
solchen Fällen dem neuen Eigentümer eine neue Registrierungsnummer zuweisen.

Poprawka 50
Artykuł 6 b (nowy) ustęp 2

2) W przypadku, gdy producentem jest 
spółka-córka innej osoby prawnej (tak 
zwanej spółki-matki), spółka-matka ma 
prawo do dokonania i zachowania 
rejestracji w imieniu spółki-córki. Podobnie 
spółka-córka może dokonać i zachować 
rejestrację dla spółki-matki lub innych 
spółek-córek. W takich przypadkach 
wymagana jest tylko jedna rejestracja. 
Osoba prawna wyznaczona do rejestracji 
grupy jest odpowiedzialna za dopełnienie 
obowiązków zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem.

Poprawka 51
Artykuł 6 b (nowy) ustęp 3

3) Ust. 2 obowiązuje również, jeśli siedziba 
spółki-matki lub spółki-córki znajduje się 
poza granicami Unii Europejskiej. Jednak 
osoba prawna wyznaczona do rejestracji 
grupy musi posiadać swoją siedzibę na 
terytorium Unii. 

Begründung

Innerhalb von Konzernen werden Produkte an nachgeschaltete Anwender von wechselnden 
Produktionsstätten innerhalb der EU geliefert, die u.U. unerschiedlichen Töchtern gehören. 
Die Lieferung von Produkten innerhalb eines Konzerns wird oft von einer Einheit koordiniert, 
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die entweder Teil der Konzernmutter oder eines Tocherunternehmens sein kann. Die 
vorgeschlagene Gruppenregistrierung wäre eine ange-messene Lösung, um Kosten und 
Bürokratie zu reduzieren.

Poprawka 52
Artykuł 7 ustęp 1

1) Art. 5 i 19 nie stosuje się przez okres 5 lat 
do substancji produkowanych na 
terytorium Wspólnoty albo importowanych 
w celu prowadzenia badań dotyczących 
rozwoju produktu i procesu produkcji i w 
ilościach ograniczonych na potrzeby badań 
dotyczących rozwoju produktu i procesu 
produkcji, wraz z listą wyszczególnionych
odbiorców.

tekst zostaje skreślony

Begründung

Stoffe, die für F&E-Aktivitäten eingesetzt werden, sollten zur Stärkung der 
Innovationsfähigkeit grundsätzlich von einer Registrierpflicht ausgenommen werden, damit 
Forschungs- und Erprobungsaktivitäten nicht in Nicht-EU-Länder verlagert werden. Diese 
Stoffe werden von kontrolliertem Fachpersonal unter ausgebildeten Bedingungen eingesetzt.

Poprawka 53
Artykuł 7 ustęp 2 litera a) b) c) d) e) i f) drugi akapit 2

2) Dla potrzeb ust. 1 producent albo 
importer zgłasza do Agencji, przy użyciu 
arkusza określonego przez Agencję zgodnie 
z art. 108, następujące informacje:

tekst zostaje skreślony

a) nazwę producenta albo importera;
b) nazwę substancji;
c) klasyfikację substancji, jeżeli istnieje;
d) oszacowaną ilość;
e) listę odbiorców, o której mowa w ust. 1; 
oraz
f) wystarczające informacje o programie 
badań i rozwoju, aby umożliwić Agencji 
podjęcie właściwych decyzji, o których 
mowa w ust. 4 i 7.
Okres ustanowiony w ust. 1 rozpoczyna się 
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w momencie otrzymania zgłoszenia przez 
Agencję.

Poprawka 54
Artykuł 7 ustęp 3

3) Agencja przypisuje zgłoszeniu numer i 
datę zgłoszenia, która jest datą otrzymania 
zgłoszenia przez Agencję i niezwłocznie 
przekazuje ten numer i datę 
odpowiedniemu producentowi albo 
importerowi.

tekst zostaje skreślony

Poprawka 55
Artykuł 7 ustęp 4

4) Agencja sprawdza kompletność 
informacji dostarczonej przez 
zgłaszającego. Może ona zadecydować o 
narzuceniu warunków w celu 
zagwarantowania, że substancja, preparat 
albo wyrób, w skład których wchodzi ta 
substancja, będą stosowane tylko przez 
personel wyszczególnionych na liście 
odbiorców, o których mowa w ust. 2 lit. e), 
w rozsądnie kontrolowanych warunkach i 
substancja nie zostanie powszechnie 
udostępniona konsumentom w żadnym 
czasie, ani w jej postaci własnej, ani jako 
składnik preparatu albo wyrobu, a 
pozostające ilości substancji zostaną 
zgromadzone w celu zniszczenia ich po 
upływie okresu odroczenia. 

tekst zostaje skreślony

Poprawka 56
Artykuł 7 ustęp 5

5) Przy braku jakiejkolwiek negatywnej 
odpowiedzi producent albo importer mogą 
produkować albo importować substancję 
nie wcześniej niż po upływie 4 tygodni od 
zgłoszenia.

tekst zostaje skreślony
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Poprawka 57
Artykuł 7 ustęp 6

6) Producent albo importer zobowiązani są 
zastosować się do wszelkich warunków 
ustalonych przez Agencję zgodnie z 
przepisami ust. 4. 

tekst zostaje skreślony

Poprawka 58
Artykuł 7 ustęp 7

7) Agencja może podjąć decyzję o 
przedłużeniu 5-letniego okresu odroczenia 
o kolejne maksymalnie 5 lat albo, w 
przypadku substancji używanych wyłącznie 
w procesie rozwoju produktów leczniczych 
dla ludzi albo produktów leczniczych 
weterynaryjnych o kolejne maksymalnie 10 
lat, na prośbę producenta albo importera,
jeżeli mogą oni wykazać , że takie 
przedłużenie okresu odroczenia jest 
uzasadnione programem badań i rozwoju. 

tekst zostaje skreślony

Poprawka 59
Artykuł 7 ustęp 8 akapit drugi 

8) Agencja niezwłocznie przekazuje projekt 
decyzji do właściwych urzędów Państw 
Członkowskich, na terenie których 
substancja jest wytwarzana, importowana 
albo prowadzone są badania dotyczące 
rozwoju produktu i procesu produkcji.

tekst zostaje skreślony

Podczas podejmowania decyzji, o których 
mowa w ust. 4 i 7, Agencja rozważa
wszelkie uwagi właściwych urzędów Państw 
Członkowskich.

Poprawka 60
Artykuł 7 ustęp 9

9) Agencja i właściwe urzędy 
poszczególnych Państw Członkowskich 
zachowują poufność informacji 

tekst zostaje skreślony
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przedstawionych zgodnie z ust. 1 – 8.

Poprawka 61
Artykuł 7 ustęp 10

10) Odwołanie od decyzji Agencji podjętych 
na mocy przepisów ust. 4 i 7 może być 
wniesione zgodnie z przepisami art. 87, 88 i 
89.

tekst zostaje skreślony

Poprawka 62
Artykuł 8 ustęp 1

1) Substancje czynne wyprodukowane albo 
importowane w celu wyłącznego 
zastosowania w środkach ochrony roślin i 
wymienione w załączniku I do dyrektywy 
91/414/EWG1 albo w rozporządzeniu 
Komisji (EWG) nr 3600/922, 
rozporządzeniu Komisji (WE) nr 703/20013, 
rozporządzeniu Komisji (WE) 
nr 1490/20024, decyzji Komisji 
2003/565/WE5 i dla każdej substancji, dla 
której decyzja Komisji o kompletności 
dossier była podjęta stosownie do art. 6 
dyrektywy 91/414/EWG traktuje się jako 
zarejestrowane w zakresie produkcji albo 
importu dla zastosowań określonych w tych 
przepisach i dlatego spełniające wymagania 
niniejszego Rozdziału i art. 20.

tekst zostaje skreślony

1 Dz.U. L 230 z 19.08.1991 r., str. 1.
2 Dz.U. L 366 z 15.12.1992 r., str.. 10.
3 Dz.U. L 98 z 7.04.2001 r., str. 6.
4Dz.U. L 224 z 21.08.2002 r., str. 23.
5 Dz.U. L 192 z 31.07.2003 r., str. 40.

Poprawka 63
Artykuł 8 ustęp 2

(2) Substancje czynne wyprodukowane albo 
importowane w celu wyłącznego 

tekst zostaje skreślony
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zastosowania w produktach biobójczych i 
wymienione w załączniku I, IA albo IB do 
dyrektywy 98/8/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady1 albo w 
rozporządzeniu Komisji (WE) nr …/…2, do 
momentu określonego datą decyzji 
wskazanej w drugim akapicie art. 16 ust. 2 
dyrektywy 98/8/WE, traktuje się jako 
zarejestrowane w zakresie produkcji albo 
importu dla zastosowań określonych w tych 
przepisach i dlatego spełniające wymagania 
niniejszego Rozdziału i art. 20.
1 Dz.U. L 123 z 24.04.1998 r., str. 1.
2 Dz.. L […] z […], str. […].

Poprawka 64
Artykuł 9 litera a) punkt iii)

iii) informacje dotyczące produkcji i 
zastosowania(ń) substancji, jak określono w 
załączniku IV, sekcja 3; informacje te 
obejmują wszystkie zidentyfikowane 
zastosowania rejestrującego;

iii) informacje dotyczące produkcji i 
zastosowania(ń) substancji; informacje te 
obejmują przynajmniej

- wszystkie zidentyfikowane kategorie 
zastosowań rejestrującego zgodnie z 
załącznikiem I b a, 
- kategorie narażenia zgodnie z 
załącznikiem IXa,
- wielkości produkcji/importu zgodnie z 
załącznikiem IV sekcja 3 pkt 1;

Begründung

Forderung zur Abgabe von Verwendungs- und Expositionskategorien im Rahmen der 
Registrierung als wichtigste Voraussetzung für eine expositions- bzw. risikobezogene 
Priorisierung und Registrierung (inklusive der Datenanforderung)sowie zur einfacheren 
Kommunikation in der Produktkette (vgl Art. 3 neuer Absatz 12a).

Poprawka 65
Artykuł 9 litera a) punkt vi)

vi) streszczenie informacji uzyskanych przy vi) streszczenie informacji uzyskanych przy 
zastosowaniu załączników V, VI, IX i IXa
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zastosowaniu załączników V – IX; oraz pozostałych dostępnych informacji 
istotnych dla oszacowania ryzyka;

Begründung

Der neue Anhang V enthält die Kerninformationen (vgl. Art. 3 neuer Abs. 30), Anhang VI 
(zusammengefasste ursprüngliche Anhänge VI-VIII, als Auswahl für weitergehende 
Prüfungen) sowie Informationen gemäß Anhang IXa (vgl Art. 3 neuer Abs. 12b). Dies sind 
alle Informationen, die für eine Risikobewertung ausreichend sind.

Poprawka 66
Artykuł 9 litera a) punkt vii)

vii) dobrze udokumentowane streszczenie 
badań w zakresie informacji uzyskanych 
przy zastosowaniu załączników V – IX, 
jeżeli jest to wymagane na podstawie 
przepisów załącznika I;

tekst zostaje skreślony

Begründung

Die Abgabe umfangreiche Grundlagenzusammenfassungen ist insbesondere KMUs nicht 
zuzumuten. Die Abgabe von Zusammenfassungen nach Art. 9 Abs. 1 vi) ist ausreichend.

Poprawka 67
Artykuł 9 litera a) punkt viii)

(viii) oświadczenie, czy wyniki zostały 
uzyskane na podstawie badań 
przeprowadzonych na kręgowcach, czy też 
nie;

(viii) oświadczenie, czy wyniki przy 
zastosowaniu załączników V i VI zostały 
uzyskane na podstawie badań 
przeprowadzonych na kręgowcach, czy też 
nie;

Begründung

Klarstellung / Präzisierung.

Poprawka 68
Artykuł 9 litera a) punkt ix)

ix) proponowane badania, jeśli jest to 
wymagane przy zastosowaniu załączników 
V – IX;

tekst zostaje skreślony
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Begründung

Grundsätzlich sind Versuche, falls sie für erforderlich anzusehen sind, sofort durchzuführen. 
Muss eine sichere Verwendung durch weitere Versuche abgesichert werden, kann nicht 
abgewartet werden, bis die zuständige Behörde – bzw. die Agentur - im Anschluss an die 
Registrierung über Versuchsvorschläge entscheidet. Erforderliche Versuche müssen vielmehr 
sofort im Rahmen der Registrierung durchgeführt und abgegeben werden, um eine sichere 
Verwendung entsprechen abzusichern. Die Notwendigkeit von Versuchsvorschlägen entfällt 
also.

Poprawka 69
Artykuł 9 litera a) punkt x)

x) deklarację dotyczącą wyrażenia zgody na 
udostępnienie kolejnym rejestrującym, za 
uiszczeniem opłaty, jego podsumowań 
badań i szczegółowych podsumowań badań
w zakresie informacji uzyskanych przy 
zastosowaniu załączników V – VIII w 
odniesieniu do badań nieprzeprowadzonych 
na kręgowcach;

x) deklarację dotyczącą wyrażenia zgody na 
udostępnienie kolejnym rejestrującym, za 
uiszczeniem opłaty, jego podsumowań 
badań w zakresie informacji uzyskanych 
przy zastosowaniu załączników V i VI w 
odniesieniu do badań nieprzeprowadzonych 
na kręgowcach;

Begründung

Folgeänderung von Art. 9 Abs 1 vii).

Poprawka 70
Artykuł 9 litera a) punkt x a) (nowy)

x a) potwierdzenie, że rejestrujący jest 
właścicielem oryginalnych badań, na 
podstawie których sporządzone zostały 
streszczenia, o których mowa w art. 9 lit. a) 
pkt. vi) albo pisemna zgoda właściciela 
badań oryginalnych na powoływanie się na 
te badania.

Begründung

Änderung ist notwendig zur Gewährleistung der Eigentumsrechte an Prüfdaten und zum 
Datenschutz.

Poprawka 71
Artykuł 10 tytuł
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Wspólne dostarczanie danych przez 
członków konsorcjum 

Wspólne dostarczanie danych 

Poprawka 72
Artykuł 10 ustęp -1 (nowy)

-1) Jeżeli dwóch lub więcej producentów na 
terytorium Wspólnoty albo dwóch lub 
więcej importerów zamierza produkować 
albo importować daną substancję, należy 
dążyć do tego, aby rejestracji dokonał tylko 
jeden producent albo importer. 
Z zastrzeżeniem podania informacji 
określonych w art. 9 lit. a) pkt i) pozostali 
producenci albo importerzy mogą 
powoływać się w pełni lub częściowo na tę 
rejestrację, pod warunkiem posiadania 
pisemnej zgody producenta lub importera, 
który dokonał rejestracji. Zgoda taka 
powinna być udzielona, jeśli znajduje 
zastosowanie art. 25.
Informacje, o których mowa w art. 9 ust. 1 
lit. a) pkt. vi) powinny być dostarczane 
osobno tylko wtedy, gdy już zostały 
sporządzone lub gdy istnieją inne ważne 
przyczyny niepowoływania się na dokonaną 
rejestrację.
W przypadku pełnego powołania się na 
dokonaną rejestrację Agencja, na wniosek 
powołującego się producenta albo 
importera, przydziela ten sam numer 
rejestracyjny.
W przypadku powołania częściowego należy 
osobno dostarczyć brakujące informacje.

Begründung

Hersteller/Importeure erhalten das Recht, durch Bezugnahme auf andere Registrierungen auf
das Einreichen eigener Unterlagen zu verzichten. Dies entlastet insbesondere KMUs, die sich 
das aufwändige Erstellen von Dossiers ersparen können.
Mit der Verpflichtung zur Zustimmung einer Bezugnahme unter Verweis auf Art. 25 wird 
sichergestellt, dass Wirbeltierversuchsdaten nicht wiederholt werden und dass diese Daten 
nur einmal eingereicht werden. 
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Mit dieser Regelung wird also der Grundsatz „Ein Stoff eine Registrierung“ effektiv 
verwirklicht (bis hin zur selben Registriernummer).

Poprawka 73
Artykuł 10 ustęp 1

1) Jeżeli dwóch lub więcej producentów 
albo dwóch lub więcej importerów zamierza 
produkować albo importować daną 
substancję na terytorium Wspólnoty, mogą 
oni dla potrzeb rejestracji stworzyć 
konsorcjum. W takiej sytuacji część 
dokumentów rejestracyjnych powinna zostać 
dostarczona przez jednego producenta albo 
importera działającego, za ich zgodą, w 
imieniu innych producentów albo 
importerów zgodnie z pierwszym, drugim i 
trzecim akapitem:

1) Alternatywnie dwóch lub więcej 
producentów albo dwóch lub więcej 
importerów na terytorium Wspólnoty, może 
dla potrzeb rejestracji stworzyć konsorcjum. 
W takiej sytuacji część dokumentów 
rejestracyjnych powinna zostać dostarczona 
przez jednego producenta albo importera 
działającego, za ich zgodą, w imieniu innych 
producentów albo importerów zgodnie z 
pierwszym, drugim i trzecim akapitem:

Begründung

Leitlinien sind erforderlich, um Unternehmen bei der Bildung von und der Arbeit in 
Konsortien zu unterstützen, und um hierbei mögliche Verstöße gegen Wettbewerbsrecht zu 
verhindern.

Poprawka 74
Artykuł 10 ustęp 1 akapit drugi

Każdy członek konsorcjum powinien 
osobno dostarczyć informacje określone w 
art. 9 lit. a) pkt. i), ii), iii) i (viii).

tekst zostaje skreślony

Poprawka 75
Artykuł 10 ustęp 1 akapit trzeci

Producent albo importer działający w 
imieniu innych członków konsorcjum 
powinien dostarczyć informacje określone w
art. 9 lit. a) pkt. iv), vi), vii) i ix).

Producent albo importer działający w 
imieniu innych członków konsorcjum 
powinien dostarczyć informacje określone w 
art. 9 lit. a) pkt. iv), vi), vii) i ix).

Każde konsorcjum może wspólnie 
dostarczyć informacje, o których mowa w 
art. 9 ust. 1 lit. a) pkt. i) - iii).
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Begründung

Bei der gemeinsamen Vorlage von Informatonen muss es ausreichen, dass ein Hersteller oder 
Importeur, der für die anderen Mitglieder des Konsortiums handelt, eine Erklärung nach Art. 
9 Abs 1 (a) (viii) abgibt.
Es sollte außerdem möglich sein, die in Artikel 9(1)(a)(i) bis (iii) genannten Informationen 
gemeinsam vorzulegen, wenn die Mitglieder des Konsortiums dies wollen.

Poprawka 76
Artykuł 10 ustęp 2

2) Każdy rejestrujący będący członkiem 
konsorcjum zobowiązany jest do zapłaty 
jedynie 1/3 wysokości opłaty rejestracyjnej.

2) Każdy rejestrujący będący członkiem 
konsorcjum zobowiązany jest do uiszczenia 
stosownego udziału w opłacie rejestracyjnej.

Begründung

Eine starre Grenze (ein Drittel) für die Registrierkosten sollte nicht festgelegt werden. Der 
Anreiz zur Bildung von Konsortien wäre dann auf Konsortien mit zwei Parteien begrenzt. Nur 
solche würden von der Kostenreduzierung profitieren. Eine Kostenteilung ohne eine feste 
Begrenzung schafft dagegen Kostenanreize auch für größere Konsortien.

Poprawka 77
Artykuł 11 ustęp 1 litera a) b) c) i d)

1) Dokumentacja techniczna (dossier 
techniczne) wskazana w art. 9 lit. a) 
zawiera w pozycjach vi), vii) i viii) co 
najmniej następujące dane:

tekst zostaje skreślony

a) informacje określone w załączniku V w 
przypadku substancji wyprodukowanych 
albo importowanych w ilości co najmniej 1 
tony rocznie przez jednego producenta albo 
importera;
b) informacje określone w załącznikach V i 
VI w przypadku substancji 
wyprodukowanych albo importowanych w 
ilości co najmniej 10 ton rocznie
przez jednego producenta albo importera;
c) informacje określone w załącznikach V i 
VI oraz propozycje badań dla dostarczenia 
informacji określonych w załączniku VII w 
przypadku substancji wyprodukowanych 
albo importowanych w ilości co najmniej 
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100 ton rocznie przez jednego producenta 
albo importera;
d) informacje określone w załącznikach V i 
VI oraz propozycje badań dla dostarczenia 
informacji określonych w załącznikach VII 
i VIII w przypadku substancji 
wyprodukowanych albo importowanych w 
ilości co najmniej 1000 ton rocznie przez 
jednego producenta albo importera.

Begründung

Mengenabhängige Informationsanforderungen sind nicht mehr notwendig, da die 
Anforderungen expositionsbezogen (Anhang IXa) erfolgen müssen.
Da es keine eindeutige Korrelation "höhere Produktionsmenge entspricht höherem Risiko" 
gibt, ist das Stoffvolumen kein geeigneter Maßstab, um darauf aufbauend 
Datenanforderungen festzulegen, und vor allem kein geeignetes Kriterium, um einen 
Sicherheitsgewinn für Mensch und Umwelt gemäss den Zielformulierungen zu erreichen. Der 
geforderte Aufwand steht in keinem vernünftigen Verhältnis zum ökologischen oder sozialen 
Ertrag.

Poprawka 78
Artykuł 11 ustęp 2

2) Gdy tylko ilość zarejestrowanej 
substancji osiągnie kolejny próg wielkości, 
należy przekazać do Agencji odpowiednie 
dodatkowe informacje wymagane w ust. 1, 
a także, wynikające z wniesienia tych 
informacji, zmiany w innych elementach 
dokumentów rejestracyjnych.

tekst zostaje skreślony

Begründung

Folgeänderung (siehe Art. 11 Abs. 1)

Poprawka 79
Artykuł 12 ustęp 3

3) Badania laboratoryjne i analizy będą 
wykonywane zgodnie z zasadami dobrej
praktyki laboratoryjnej określonymi w 
dyrektywie 87/18/EWG oraz zgodnie
z przepisami dyrektywy 86/609/EWG.

3) Nowe doświadczenia laboratoryjne na 
kręgowcach będą wykonywane zgodnie z 
zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej 
określonymi w dyrektywie 87/18/EWG oraz 
zgodnie z przepisami dyrektywy 
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86/609/EWG.

(...)

Begründung

Die Wiederholung aller bereits durchgeführter Versuche, die nicht GLP entsprechen, würde 
zu einer erheblichen Anzahl erneuter, unnötiger Wirbeltierversuche führen. Auch die bereits 
durchgeführten Versuche, die nicht GLP entsprechen, liefern verlässliche Ergebnisse für die 
Registrierung und Bewertung. 
Daher sollte aus Gründen der Kosteneffizienz die teure GLP-Pflicht nur auf neue 
Wirbeltierversuche beschränkt werden. 
Andere Informationen, z. B. physiko-chemische Daten, lassen sich mit ausreichender Qualität 
kostengünstiger ermitteln.

Poprawka 80
Artykuł 13 ustęp 3 litera d)

d) ocenę PBT oraz vPvB. tekst zostaje skreślony

Begründung

Eine separate Bewertung von PBT- und vPvB-Stoffen ist nicht erforderlich. Eine Bewertung 
dieser Eigenschaften muss bereits im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung unter Absatz 3 a) 
und c) erfolgen.

Poprawka 81
Artykuł 13 ustęp 4 akapit drugi 

Ocenę narażenia i charakterystykę ryzyka 
odnosi się do wszystkich zidentyfikowanych 
zastosowań producenta albo importera.

Ocenę narażenia i charakterystykę ryzyka 
odnosi się do wszystkich zidentyfikowanych 
zastosowań albo kategorii zastosowań/ 
kategorii narażenia producenta albo 
importera.

Poprawka 82
Artykuł 13 ustęp 5 litera b)

b) w kosmetykach, objętych dyrektywą Rady 
76/768/EWG1.

tekst zostaje skreślony

1 Dz.U. L 262 z 27.09.1976 r., str. 169
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Begründung

Diese Richtlinie wurde in den Katalog der Ausnahmen gemäß Artikel 2, Absatz 1 a (neu) 
aufgenommen.

Poprawka 83
Artykuł 15 ustęp 1

1) Producent półproduktu, wyodrębnianego 
w miejscu wytwarzania, produkujący go w 
ilości co najmniej 1 tony rocznie, 
przedkłada Agencji dokumenty 
rejestracyjne tego półproduktu.

tekst zostaje skreślony

Begründung

Wurde mit Art. 16 zusammengefasst. Für standortinterne isolierte Zwischenprodukte und 
transportierte Zwischenprodukte gelten die gleichen Anforderungen (Kerninformationen) 
nach neuem Art. 16. Abs. 3)

Poprawka 84
Artykuł 15 ustęp 2 litera a) b) c) i d)

2) Dokumenty rejestracyjne półproduktu 
wyodrębnianego w miejscy wytwarzania 
zawierają wszystkie następujące 
informacje, przekazane w formie arkusza 
określonego przez Agencję zgodnie z art. 
108, pod warunkiem, że producent może je 
dostarczyć bez przeprowadzania 
dodatkowych badań:

tekst zostaje skreślony

a) identyfikację producenta, jak określono 
w załączniku IV, sekcja 1;
b) identyfikację półproduktu, jak określono
w załączniku IV, sekcja 2;
c) klasyfikację półproduktu;
d) inne dostępne istniejące informacje o 
właściwościach fizykochemicznych 
półproduktu, a także właściwościach 
półproduktu dotyczących zdrowia człowieka 
lub środowiska.
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Poprawka 85
Artykuł 16 tytuł

Rejestracja transportowanych 
wyodrębnianych półproduktów

Rejestracja wyodrębnianych półproduktów 
w miejscu wytwarzania lub 

transportowanych 

Poprawka 86
Artykuł 16 ustęp 1

1) Producent albo importer, produkujący lub 
importujący transportowany wyodrębniony 
półprodukt w ilości co najmniej 1 tony 
rocznie, przedkłada Agencji dokumenty 
rejestracyjne tego półproduktu.

1) Producent albo importer, produkujący na
miejscu lub importujący transportowany 
wyodrębniony półprodukt w ilości co 
najmniej 1 tony rocznie, przedkłada Agencji 
dokumenty rejestracyjne tego półproduktu. 

Poprawka 87
Artykuł 16 ustęp 2 litera b)

b) identyfikację półproduktu, jak określono 
w załączniku IV, sekcja 2;

b) nazwę półproduktu, z numerem CAS 
włącznie, jeżeli istnieje;

Begründung

Die genaue Bestimmung der Identität erfordert aufwändige analytische Untersuchungen. Sie 
sollte nur im Einzelfall, z. B. in Konsortien, durchgeführt werden müssen.

Poprawka 88
Artykuł 16 ustęp 2 litera c)

(c) klasyfikację półproduktu; (c) klasyfikację półproduktu, jeżeli istnieje;

Begründung

Nur bei vermarkteten Zwischenprodukten ist in der Regel eine Einstufung erforderlich.

Poprawka 89
Artykuł 16 ustęp 2 litera d)

d) inne dostępne istniejące informacje o 
właściwościach fizykochemicznych 

d) Wielkość produkcji w ilościach rocznych 
(> 1 t, > 10 t, > 100 t, > 1000 t).
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półproduktu, a także właściwościach 
półproduktu dotyczących zdrowia człowieka 
lub środowiska.

Begründung

Für Zwischenprodukte werden auch die Kerninformationen gemäß Abs. 3 erhoben. Zusätzlich 
ist die Angabe von Mengenstufen sinnvoll.

Poprawka 90
Artykuł 16 ustęp 3 akapit pierwszy i drugi

3) Dokumenty rejestracyjne dla 
transportowanego podlegającego 
wyodrębnieniu półproduktu w ilości co 
najmniej 1000 ton rocznie powinny 
zawierać, oprócz informacji wymaganych w 
ust. 2, informacje określone w 
załączniku V.

3) Producent albo importer, produkujący 
na miejscu lub importujący transportowany 
wyodrębniony półprodukt w ilościach co 
najmniej 1000 ton rocznie, jest 
zobowiązany do opracowania, w ciągu 2 lat 
po dokonaniu rejestracji zgodnie z 
postanowieniami ust. 1 i 2, informacji w 
sprawie właściwości substancji zgodnie z 
załącznikiem V, z wyłączeniem informacji 
na temat wywoływania uczuleń; informacje 
te należy przechowywać na potrzeby 
urzędowych kontroli dokonywanych przez 
właściwe organa (art. 122) oraz 
udostępniać je na żądanie Agencji.

Przy uzyskiwaniu tych informacji stosuje 
się przepisy art. 12.

Begründung

Für Zwischenprodukte werden die gleichen Informationen wie für andere Stoffe erhoben. Aus 
Gründen der Praktikabilität sollten diese jedoch nicht an die Agentur gemeldet werden 
müssen.

PoprawkA 91
Artykuł 16 ustęp 4

4) Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się wyłącznie
do transportowanych wyodrębnianych 
półproduktów, których transport do innych 
miejsc wytwarzania odbywa się zgodnie ze 
ściśle określonymi warunkami umowy, 
zawierającej opłatę albo umowę o 
wytwarzanie oraz, jeżeli synteza innej(ych) 

4) Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się do 
transportowanych wyodrębnianych 
półproduktów wyłącznie jeśli są one 
produkowane lub stosowane w warunkach 
kontrolowanych.
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substancji z tego półproduktu odbywa się w 
tych innych miejscach wytwarzania w 
następujących, ściśle kontrolowanych 
warunkach:

Begründung

Anforderungen an kontrollierte Bedingungen sollten in einer separaten Leitlinie festgelegt 
werden. Die im Vorschlag festgelegten Bedingungen sind zu unflexibel und werden der Praxis 
nicht ausreichend gerecht.

Poprawka 92
Artykuł 16 ustęp 4 litera a) b) c) d) e) f) g) i h)

a) substancja jest dokładnie oddzielona 
przy zastosowaniu technicznych środków w 
całym okresie jej istnienia włączając 
produkcję, transport (włączając transport 
koleją, drogą, śródlądową drogą wodną, 
morską lub powietrzną i transport 
rurociągami), oczyszczanie i obróbkę, 
pobieranie próbek, badania, załadunek i 
rozładunek urządzeń lub pojemników, 
usuwanie albo oczyszczanie odpadów i ich 
przechowywanie.

tekst zostaje skreślony

b) w przypadku, gdy występuje możliwość 
narażenia, są dostępne procedury 
postępowania i procedury kontrolne, 
minimalizujące emisję i wynikłe stąd 
narażenie.
c) substancję stosuje tylko odpowiednio 
wyszkolony i upoważniony personel.
d) w przypadku oczyszczania i obróbki, 
przed otwarciem i wejściem do systemu 
należy zastosować specjalne sposoby 
postępowania, takie jak czyszczenie i mycie.
e) transport odbywa się zgodnie z 
wymaganiami dyrektywy 94/55/WE.
f) w razie wypadku i w sytuacji, gdy 
wytworzone są odpady, podczas procesu 
oczyszczania i obróbki stosowane są 
procedury postępowania i procedury 
kontrolne, minimalizujące emisję i wynikłe 
stąd narażenie.
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g) procedury dotyczące postępowania z 
substancjami są dobrze udokumentowane i 
rygorystycznie nadzorowane przez 
operatora.
h) rejestrujący posługuje się systemem 
nadzorowania produktu i monitoruje 
użytkowników tak, aby zapewnić spełnienie 
warunków wymienionych w pkt. a) do g).
Jeżeli warunki wymienione w pierwszym 
akapicie nie są spełnione, dokumenty 
rejestracyjne zawierają informacje 
określone w art. 9.

Poprawka 93
Artykuł 17 ustęp 1

1) Jeżeli dwóch lub więcej producentów lub 
dwóch lub więcej importerów zamierza 
produkować lub importować na terytorium 
Wspólnoty wyodrębniany półprodukt w 
miejscu wytwarzania albo transportowany, 
mogą oni dla potrzeb rejestracji stworzyć 
konsorcjum. W takiej sytuacji część 
dokumentów rejestracyjnych zostaje 
dostarczona przez jednego producenta albo 
importera działającego, za ich zgodą, w
imieniu innych producentów lub 
importerów zgodnie z przepisami drugiego i 
trzeciego akapitu.

tekst zostaje skreślony

Każdy członek konsorcjum osobno 
dostarcza informacje określone w art. 15 
ust. 2) lit. a) i b) oraz w art. 16 ust. 2) lit. a) 
i b).
Producent albo importer działający w 
imieniu innych członków konsorcjum 
powinien dostarczyć informacje określone 
w art. 16 ust. 2) lit. c) i d) oraz w art. 17 
ust. 2) lit. c) i d) oraz ust. 3), gdzie to 
właściwe.

Begründung

Eine Registrierung von Zwischenprodukten ist nicht mehr vorgesehen. Soweit eine 
Vorregistrierung oder Datenteilung erforderlich ist, gilt Art. 10.
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Poprawka 94
Artykuł 17 ustęp 2

2) Każdy rejestrujący będący członkiem 
konsorcjum zobowiązany jest do zapłaty 
jedynie 1/3 opłaty rejestracyjnej.

tekst zostaje skreślony

Begründung

Folgeänderung

Poprawka 95
Artykuł 20 ustęp 1 litera d)

d) nowych zastosowaniach, dla celów 
których substancja jest wytwarzana albo 
importowana, co do których można w 
rozsądnych granicach spodziewać się, że 
rejestrujący o nich wie;

d) nowych zastosowaniach lub kategoriach 
zastosowania/kategoriach narażenia, dla 
celów których substancja jest wytwarzana 
albo importowana, o których rejestrujący 
wie i je popiera;

Begründung

Die Formulierung „von denen erwartet werden kann“ ist unpraktikabel. Der 
Hersteller/Importeur darf nicht verpflichtet werden, nicht unterstützte Anwendungen zu 
melden.

Poprawka 96
ROZDZIAŁ 6 tytuł

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE MAJĄCE
ZASTOSOWANIE DO SUBSTANCJI
WPROWADZONYCH I SUBSTANCJI

ZGŁOSZONYCH (NOTYFIKOWANYCH)

tekst zostaje skreślony

Poprawka 97
CZĘŚĆ II a (nowa)

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE W SPRAWIE 
REJESTRACJI SUBSTANCJI
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Begründung

Durch den neuen Titel II a wird eine einheitliche Vorregistrierung für alle Stoffe zu einem 
bestimmten Zeitpunkt erreicht. Dadurch entsteht mehr Planungssicherheit für Hersteller, 
Weiterverarbeiter, Anwender und Behörden. Durch frühzeitige Kooperation und erleichterte 
Konsortienbildung (z.B. OSOR) werden weniger Stoffe vom Markt verschwinden. Dadurch 
werden insbesondere KMUs und nachgeschaltete Anwender entlastet. Die wichtigsten 
Informationen über Eigenschaften und Exposition der Stoffe liegen schon nach 5 Jahren vor.

Poprawka 98
ROZDZIAŁ I (nowy)

ZASADY

Poprawka 99
Artykuł 20 a (nowy) tytuł

Zakres stosowania przepisów przejściowych

Poprawka 100
Artykuł 20 a (nowy) ustęp 1

Przepisy przejściowe zawarte w niniejszej 
części mogą być stosowane w odniesieniu 
do substancji wprowadzonych, dla których 
producent albo importer otrzymał wstępny 
numer rejestracyjny.

Poprawka 101
Artykuł 21 ustęp 1

1) Przez okres 3 lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia nie stosuje się 
przepisów art. 19:

1) Przez okres 5 lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia nie stosuje się 
przepisów art. 19 w odniesieniu do 
substancji wprowadzonych objętych 1 listą 
opracowania (art. 22 e).

Poprawka 102
Artykuł 21 ustęp 1 litera a) i b)
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a) w przypadku substancji wprowadzonych, 
zaklasyfikowanych zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG jako rakotwórcze, mutagenne 
lub substancje działające szkodliwie na 
rozrodczość kategorii 1 albo 2, które były 
wyprodukowane albo importowane na 
terytorium Wspólnoty w ilości co najmniej 
1 tony rocznie przez jednego producenta 
albo importera, co najmniej raz po wejściu 
w życie niniejszego rozporządzenia;

tekst zostaje skreślony

b) w przypadku substancji wprowadzonych, 
wyprodukowanych albo importowanych na 
terytorium Wspólnoty w ilości co najmniej 
1000 ton rocznie przez jednego producenta 
albo importera, co najmniej raz po wejściu 
w życie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 103
Artykuł 21 ustęp 2

2) Przez okres 6 lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia nie stosuje się 
przepisów art. 19 w przypadku substancji 
wprowadzonych, wyprodukowanych albo 
importowanych na terytorium Wspólnoty w 
ilości co najmniej 100 ton rocznie przez 
jednego producenta albo importera, co 
najmniej raz po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.

2) Przez okres 7 lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia nie stosuje się 
przepisów art. 19 w przypadku substancji 
wprowadzonych objętych 3 listą 
opracowania (art. 22f ust. 1).

Poprawka 104
Artykuł 21 ustęp 2 a (nowy)

2a) Przez okres 9 lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia nie stosuje się 
przepisów art. 19 w przypadku substancji 
wprowadzonych objętych 3 listą 
opracowania (art. 22f ust. 2). 

Poprawka 105
Artykuł 21 ustęp 3

3) Przez okres 11 lat od wejścia w życie 3) Przez okres 11 lat od wejścia w życie 
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niniejszego rozporządzenia nie stosuje się 
przepisów art.19, w przypadku substancji 
wprowadzonych, wyprodukowanych albo 
importowanych na terytorium Wspólnoty w 
ilości co najmniej 1 tony rocznie przez 
jednego producenta albo importera, co 
najmniej raz po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.

niniejszego rozporządzenia nie stosuje się 
przepisów art. 19 w przypadku substancji 
wprowadzonych objętych 4 listą 
opracowania (art. 22f ust. 3).

Poprawka 106
Artykuł 21 ustęp 3 a (nowy)

3a) Skorzystanie z przewidzianych w ust. 1-
4 przepisów przejściowych zakłada, że 
potencjalny rejestrujący substancję 
wprowadzoną zgłosił tę substancję wraz z 
wymaganymi informacjami do rejestru 
substancji zgodnie z postanowieniami art. 
22a w przewidzianym w tym artykule 
terminie i otrzymał wstępny numer 
rejestracyjny.

Poprawka 107
Artykuł 21 ustęp 3 b (nowy)

3b) Prawo do skorzystania z przepisów 
przejściowych przewidzianych w ust. 1 do 4 
wygasa w przypadku, jeśli rejestrujący nie 
przekaże informacji kluczowych 
określonych w art. 22c o substancji 
zgłoszonej do rejestru substancji w 
określonym w tym artykule terminie; wraz z 
przepadkiem prawa do skorzystania z 
przepisów przejściowych przewidzianych w 
ust. 1 do 4 swoją ważność traci także 
nadany zgodnie z art. 22a ust. 4 wstępny 
numer rejestracyjny. Zdanie 1 nie znajduje 
zastosowania w odniesieniu do substancji 
objętych 1 listą opracowania (art. 22e).

Poprawka 108
Artykuł 21 ustęp 3 c (nowy)
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3c) Ust. 6 nie stosuje się do produkowanych 
na miejscu ani transportowanych 
wyodrębnianych półproduktów.

Poprawka 109
Artykuł 22 ustęp 1

1) Zgłoszenia (notyfikacje) dokonane 
zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG będą 
traktowane jako rejestracje dla potrzeb 
niniejszej części i Agencja przypisuje numer 
rejestracji w ciągu jednego roku od wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia.

1) Zgłoszenia (notyfikacje) dokonane 
zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG będą 
traktowane jako rejestracje i ocena dla 
potrzeb części II i VI; Agencja przypisuje 
numer rejestracji w ciągu jednego roku od 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Ocena przeprowadzona przed wejściem w 
życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z 
rozporządzeniem (EWG) 793/93 lub 
zgodnie z inną równoważną powszechnie 
uznaną procedurą traktowana będzie jako 
rejestracja i ocena dla potrzeb niniejszej 
części. Agencja przypisuje numer rejestracji 
w ciągu jednego roku od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia. 

Begründung

Diese Stoffe wurden bereits im Rahmen der Neustoffanmeldung bzw. der EU-
Altstoffverordung bewertet. Diese Bewertungen müssen anerkannt werden. Eine erneute 
Einreichung der Unterlagen wäre eine unnötige Förmelei.

Poprawka 110
Artykuł 22 ustęp 2

2) Gdy ilość zgłoszonej substancji 
wyprodukowanej albo importowanej przez 
jednego producenta albo importera 
osiągnie kolejny, wyższy próg wielkości 
określony w art. 11, należy dostarczyć, 
zgodnie z przepisami art. 9 i 11, dodatkowe 
wymagane informacje, odpowiednie dla 
tego progu wielkości jak i dla wszystkich 
niższych progów wielkości, chyba że 
informacje te zostały już dostarczone na 
podstawie w/w przepisów.

2) Art. 20 stosuje się do substancji 
uznanych za zarejestrowane zgodnie z 
przepisami ust. 1.
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Begründung

Der Verweis auf Mengenschwellen ist entbehrlich (s. Begründung zu Art. 11). Lediglich die 
Meldepflichten nach Art. 20 sind zu beachten.

Poprawka 111
ROZDZIAŁ 1 a (nowy) tytuł

REJESTRACJA WSTĘPNA

Poprawka 112
Artykuł 22 a (nowy) tytuł

Obowiązek zgłoszenia do rejestru substancji

Begründung

Durch den neuen Titel II a wird im Rahmen der Erstellung des Stoffinventars (siehe Art. 3 
Abs. 20) von den Unternehmen auch die Kerninformationen gemeldet (siehe Art. 22c). Diese 
beinhalten die wichtigsten Informationen über Stoffeigenschaften, Exposition und 
Verwendung. Auf dieser Basis ist eine Priorisierung möglich mit zeitlich gestaffelten 
Bearbeitungslisten für die weitere Registrierung.

Poprawka 113
Artykuł 22 a (nowy) ustęp 1 do 3

1) Jeśli przepisy niniejszego rozporządzenia 
nie stanowią inaczej, producent albo 
importer, który produkuje albo importuje 
substancję w postaci własnej albo jako 
składnik preparatu w ilości jednej lub 
więcej ton rocznie, jest zobowiązany do 
zgłoszenia Agencji danych wymienionych w 
ust. 2 celem wprowadzenia do rejestru 
substancji najpóźniej w ciągu półtora roku 
od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. 
2) Należy podać następujące dane przy 
użyciu arkusza określonego przez Agencję 
zgodnie z art. 108:
a) nazwę i adres producenta albo importera 
oraz dane osoby kontaktowej;
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b) oświadczenie, czy udzielona zostaje 
zgoda na opublikowanie zgodnie z art. 22b 
ust. 2 nazwy i adresu producenta albo 
importera;
c) nazwę substancji i, jeśli właściwe, grupy 
substancji włącznie z numerem CAS, jeśli 
istnieje;
d) roczną wielkość produkcji w tonażu (> 
1 t, > 10 t, > 100 t, > 1000 t);
e) informację o właściwościach/kierunkach 
działania („endpoints“) toksykologicznych 
lub ekotoksykologicznych, co do których 
producent albo importer dysponuje 
właściwymi wynikami z przeprowadzonych 
własnych badań na kręgowcach;
f) oświadczenie, czy substancja będzie 
stosowana jako półprodukt wyłącznie w 
miejscu wytwarzania czy jako półprodukt 
transportowany wyodrębniony;
g) oświadczenie, czy producent albo 
importer zamierza działać w ramach 
konsorcjum zgodnie z przepisami art. 10.
3) W uzasadnionych przypadkach, po 
upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, 
Agencja może dopuścić wniosek o 
późniejsze zgłoszenie do rejestru substancji 
w okresie 6-miesięcznego udzielonego 
dodatkowego terminu zgłoszenia. Także w 
przypadku późniejszego zgłoszenia 
obowiązuje termin zgłoszenia informacji 
kluczowych zgodnie z przepisami art. 22c. 
W przypadku odrzucenia przez Agencję 
późniejszego zgłoszenia od decyzji tej 
przysługuje prawo odwołania zgodnie z 
postanowieniami art. 87, 88 i 89.

Begründung

Dieses Antragsrecht kommt vor allem für nachgeschaltete Anwender in Frage, die nach 
Ablauf der Meldefrist zum Stoffregister feststellen, dass ein wichtiger Stoff von ihrem 
Lieferanten nicht gemeldet wurde. Innerhalb der Nachmeldefrist besteht die Chance, einen 
anderen Lieferanten zu finden und den Stoff nachmelden zu lassen oder ihn selbst zu melden.

Poprawka 114
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Artykuł 22 a (nowy) ustęp 4 do 6

4) Agencja jest zobowiązana do 
przydzielenia zgłoszeniu do rejestru 
substancji numeru (wstępny numer 
rejestracji) zgodnie z art. 22a oraz 
zachowania daty wpływu zgłoszenia. 
Agencja niezwłocznie informuje 
właściwego producenta albo importera o 
wstępnym numerze rejestracji i dacie 
wpływu zgłoszenia. Dodatkowo Agencja 
informuje producenta albo importera o 
obowiązkach zgłoszenia zgodnie z 
postanowieniami art. 22c oraz o skutkach 
niedopełnienia lub zaniedbania tych 
obowiązków.
Wstępny numer rejestracji służy 
potwierdzeniu tymczasowego prawa do 
produkcji albo importu substancji w 
rozumieniu art. 21.
5) Ust. 4 obowiązuje odpowiednio w 
odniesieniu do produkowanych na miejscu 
i transportowanych wyodrębnianych 
półproduktów pod warunkiem, że Agencja 
przydziela zgłoszeniu do rejestru substancji 
numer rejestracji w rozumieniu art. 18 
ust. 1.
6) Dalsi użytkownicy zobowiązani są do 
poinformowania Agencji w ciągu 1 roku od 
opublikowania rejestru substancji zgodnie 
przepisami art. 22b ust. 2 o istnieniu badań 
opartych na ich własnych doświadczeniach 
na kręgowcach w zakresie 
właściwości/kierunków działania 
(„endpoints”) toksykologicznych i 
ekotoksykologicznych. Agencja uzupełnia 
rejestr substancji i publikuje uzupełnienie 
w ciągu 30 dni po upływie terminu 
wymienionego w ust. 5 zdanie 1.

Begründung

Für die Priorisierung sind die toxischen Eigenschaften des Stoffes, das Ausmaß der 
Exposition und die Herstellungsmenge ausschlaggebend. Jeder Stoff wird hiernach auf eine 
der Bearbeitungslisten aufgenommen und zu einem bestimmten Zeitpunkt für die 
Registrierung aufgerufen. Dadurch wird schneller ein höheres Maß an Sicherheit erreicht 
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sowie die Konsortienbildung erleichtert.

Poprawka 115
Artykuł 22 b (nowy) tytuł

Rejestr substancji

Begründung

Durch die Veröffentlichung der Stoffliste / Inventar durch die Agentur wird frühzeitig ein 
hohes Maß an Transparenz geschaffen

Poprawka 116
Artykuł 22 b (nowy) ustęp 1 do 3

1) Agencja prowadzi rejestr substancji wraz 
z danymi zgodnie z postanowieniami 
art. 22a.
2) Agencja publikuje wszystkie zgłoszone 
do rejestru substancje w ciągu 1 miesiąca 
po upływie terminu zgłoszenia, o którym 
mowa w art. 22a ust. 1.
a) nazwę substancji i, jeśli właściwe, grupy 
substancji włącznie z numerem CAS, jeśli 
istnieje;
b) w określonych sytuacjach nazwę i adres 
producenta albo importera, jeśli została 
wyrażona odpowiednia zgoda zgodnie z 
przepisami art. 22a ust. 2 lit. b);
c) informację, w zakresie jakich 
właściwości/kierunków działania 
(„endpoints“) posiadane są wyniki badań 
przeprowadzonych na kręgowcach;
d) informację, czy zgodnie z przepisami art. 
22e substancję należy zarejestrować w 
ciągu 5 lat od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia (1 lista opracowania).
3) Agencja publikuje dane, o których mowa 
w ust. 2 z późniejszych zgłoszeń 
dopuszczonych zgodnie z przepisami 
art. 22a ust. 3 w ciągu jednego miesiąca po 
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upływie dodatkowego terminu zgłoszenia.

Poprawka 117
Artykuł 22 c (nowy) tytuł

Informacje kluczowe

Poprawka 118
Artykuł 22 c (nowy) ustęp 1 do 5

1) Każdy producent albo importer 
substancji wymienionej w rejestrze 
substancji zgłasza Agencji informacje 
kluczowe zgodnie z ust. 2 w ciągu trzech i 
pół roku od opublikowania rejestru 
substancji zgodnie z przepisami art. 22b 
ust. 2. Zdanie 1 nie znajduje zastosowania 
w odniesieniu do substancji objętych 1 listą 
opracowania (art. 22e). 
2) Jako informacje kluczowe należy podać 
przy użyciu arkusza określonego przez 
Agencję zgodnie z art. 108 następujące 
dane:
a) dane o właściwościach substancji 
zgodnie z załącznikiem V; dla substancji 
produkowanych albo importowanych w 
ilościach poniżej 10 ton rocznie na jednego 
producenta albo importera dostępne 
istniejące informacje o właściwościach 
substancji należy zgłosić zgodnie z 
załącznikiem V;
b) klasyfikację i znakowanie, jeśli istnieją;
c) dane kategorii zastosowań zgodnie z 
załącznikiem I b a (nowy);
d) dane o narażeniu zgodnie z załącznikiem 
I b b (nowy); 
e) zaliczenie do 2 listy opracowania zgodnie 
z art. 22f ust. 1 lit. b) zgodnie z kryteriami 
wymienionymi w załączniku I b b (nowy), 
jeśli jest wymagane.
3) W uzasadnionych przypadkach, po 
upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, 
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Agencja może dopuścić wniosek o 
późniejsze zgłoszenie informacji 
kluczowych dla substancji wprowadzonej 
do rejestru substancji, o których mowa w 
ust. 2 oraz danych, o których mowa w art. 
22a w okresie 6-miesięcznego udzielonego 
dodatkowego terminu zgłoszenia. W takim 
przypadku Agencja przydziela wstępny 
numer rejestracji producentowi albo 
importerowi, który w tym terminie 
dostarcza wyżej wymienione informacje.
4) Ust. 1 do 5 nie stosują się do 
wyodrębnionych półproduktów w miejscu 
wytwarzania i transportowanych za 
wyjątkiem monomerów, stosowanych jako 
wyodrębnione półprodukty w miejscu 
wytwarzania albo transportowane. 
Producenci albo importerzy tych substancji 
są zobowiązani do opracowania, w terminie 
wymienionym w ust. 1, wymienionych w 
ust. 2a informacji o właściwościach 
substancji zgodnie z załącznikiem V, z 
wyjątkiem informacji o wywoływaniu 
uczuleń; informacje te należy 
przechowywać na potrzeby urzędowych 
kontroli dokonywanych przez właściwe 
organa (art. 122) oraz udostępniać je na 
żądanie Agencji. 
5) Odpowiednio obowiązują art. 10 i 18 
ust. 2 zdanie 1 i 3 i nast., ust. 3 i 4.

Poprawka 119
ROZDZIAŁ 3 (nowy) tytuł

PRIORYTETYZACJA NA POTRZEBY 
REJESTRACJI W CZASIE 

OBOWIĄZYWANIA PRZEPISÓW 
PRZEJŚCIOWYCH

Poprawka 120
Artykuł 22 d (nowy) tytuł

Zasady
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Poprawka 121
Artykuł 22 d (nowy) ustęp 1 do 4

1) W czasie obowiązywania przepisów 
przejściowych rejestracja substancji 
zgodnie z przepisami wymienionymi w 
Rozdziale 2 odbywa się z zachowaniem 
priorytetów, określonych przez poniższe 
postanowienia.
2) W celu określenia priorytetów Agencja 
sporządza zgodnie z przepisami art. 22e i 
art. 22f cztery listy opracowania według 
informacji podanych przez producentów i 
importerów do rejestracji wstępnej 
(Rozdział 2). Agencja uzupełnia lub 
zmienia listy opracowania w przypadku, 
gdy dopuszczone późniejsze zgłoszenia do 
rejestru substancji (art. 22a ust. 3) lub 
informacje kluczowe (art. 22c ust. 3) 
zmieniają lub uzupełniają informacje 
podane do rejestracji wstępnej przez 
producentów albo importerów 
3) W przypadku rozbieżności danych dwóch
lub więcej producentów albo importerów w 
odniesieniu do tej samej substancji Agencja 
bierze pod uwagę te dane, które prowadzą 
do wyższego priorytetu.
4) W uzasadnionych przypadkach Agencja 
może na wniosek cofnąć dokonane zgodnie 
z ust. 3 zaszeregowanie substancji do 
wyższego priorytetu do priorytetu 
właściwego dla informacji podanych przez 
wnioskodawcę przy rejestracji wstępnej 
odpowiednio do art. 22e albo art. 22f. W 
przypadku odrzucenia wniosku przez 
Agencję wnioskodawcy przysługuje prawo 
odwołania zgodnie z postanowieniami art. 
87, 88 i 89. 

Poprawka 122
Artykuł 22 e (nowy) tytuł
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Substancję objęte 1 listą opracowania

Poprawka 123
Artykuł 22 e (nowy) ustęp 1 i 2

1) Substancje objęte 1 listą opracowania 
podlegają zarejestrowaniu w ciągu 5 lat od 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 
1 lista opracowania obejmuje następujące 
substancje:
a) substancje wprowadzone, 
zaklasyfikowane zgodnie z załącznikiem 1 
do dyrektywy 67/548/EWG jako 
rakotwórcze, mutagenne lub działające 
szkodliwie na rozrodczość do kategorii 1 
albo 2 i które według informacji 
producentów albo importerów były 
wyprodukowane albo importowane na 
terytorium Wspólnoty w ilości (art. 22a 
ust. 2) co najmniej 1 tony rocznie na 
jednego producenta albo importera;
b) substancje wprowadzone, jeśli według 
informacji producentów albo importerów są 
one produkowane albo importowane na 
terytorium Wspólnoty w ilości (art. 22a 
ust. 2 lit. d)) co najmniej 1000 ton rocznie 
na jednego producenta albo importera.
2) Opublikowanie 1 listy opracowania i 
ewentualnych uzupełnień i zmian ma 
miejsce zgodnie z art. 22b ust. 2 lit. d) wraz 
z opublikowaniem Rejestru Substancji.

Poprawka 124
Artykuł 22 f (nowy) tytuł

Substancje objęte 2, 3 i 4 listą opracowania

Poprawka 125
Artykuł 22 f (nowy) ustęp 1 do 4

1) Substancje objęte 2 listą opracowania 
podlegają zarejestrowaniu w ciągu 7 lat od 
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wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 
2 lista opracowania obejmuje następujące 
substancje: 
a) substancje wprowadzone, jeśli według 
informacji producentów albo importerów są 
one produkowane albo importowane na 
terytorium Wspólnoty w ilości (art. 22a 
ust. 2 lit. d)) co najmniej 100 ton rocznie na 
jednego producenta albo importera;
b) substancje wprowadzone, jeśli według 
informacji producentów albo importerów są 
one produkowane albo importowane na 
terytorium Wspólnoty w ilości (art. 22a 
ust. 2 lit. d)) co najmniej 1 tony rocznie na 
jednego producenta albo importera i zostały 
zaklasyfikowane przez producenta albo 
importera zgodnie z art. 22c ust. 2e i 
zgodnie z kryteriami wymienionymi w 
załączniku I b b (nowy) do 2 listy 
opracowania; powyższe nie narusza 
przepisów art. 22e;
2) substancje objęte 3 listą opracowania 
podlegają zarejestrowaniu w ciągu 9 lat od 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 
Do substancji objętych 3 listą opracowania 
należą substancje wprowadzone, jeśli 
według informacji producentów albo 
importerów są one produkowane albo 
importowane na terytorium Wspólnoty w 
ilości (art. 22a ust. 2 lit. d)) co najmniej 10 
ton rocznie na jednego producenta albo 
importera i nie podlegają rejestracji 
zgodnie z przepisami ust. 1 lit. b); 
3) substancje objęte 4 listą opracowania 
podlegają zarejestrowaniu w ciągu 11 lat od 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 
Do substancji objętych 4 listą opracowania 
należą substancje wprowadzone, jeśli 
według informacji producentów albo 
importerów są one produkowane albo 
importowane na terytorium Wspólnoty w 
ilości (art. 22a ust. 2 lit. d)) co najmniej 1 
tony rocznie na jednego producenta albo 
importera i nie podlegają rejestracji 
zgodnie z przepisami ust. 1 lit. b).
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4) Agencja opublikuje 2, 3 i 4 listę 
opracowania w ciągu jednego miesiąca od 
upływu wymienionego w art. 22c ust. 1 
terminu zgłoszenia informacji kluczowych. 
W przypadku, gdy dopuszczone późniejsze 
zgłoszenie informacji kluczowych (art. 22c 
ust. 3) zgodnie z przepisami art. 22d ust. 2 
zdanie drugie i art. 22d ust. 3 powoduje 
uzupełnienie lub zmianę list opracowania, 
Agencja opublikuje te uzupełnienia lub 
zmiany w ciągu jednego miesiąca od 
upływu wymienionego w art. 22c ust. 3 
terminu późniejszego zgłoszenia.

Poprawka 126
Artykuł 26 ustęp 1 do 5

1) W celu skorzystania z przepisów 
przejściowych określonych w art. 21 każdy 
potencjalny rejestrujący substancję 
wprowadzoną zobowiązany jest do 
dostarczenia do Agencji wszystkich 
następujących informacji, przy użyciu 
arkusza określonego przez Agencję zgodnie 
z art. 108:

tekst zostaje skreślony

a) nazwę substancji i, gdzie to właściwe, 
grupę substancji, numery EINECS i CAS, 
jeżeli są dostępne;
b) swoje imię i nazwisko/nazwę i adres oraz 
nazwisko osoby kontaktowej;
c) rozważany termin rejestracji/zakres 
tonażu;
d)wskazanie właściwości/kierunków 
działania („endpoints“) fizykochemicznych, 
toksykologicznych i ekotoksykologicznych, 
dla których posiada odpowiednie badania 
albo informacje wymagane na potrzeby 
rejestracji, jeżeli takie są;
e) stwierdzenie, czy badania wskazane w 
pkt. d) obejmują badania przeprowadzane 
na kręgowcach czy nie i jeżeli nie, czy 
rozważa on złożenie twierdzącej deklaracji 
dla potrzeb pkt. x) art. 9 lit. a) wraz z 
dokumentami rejestracyjnymi.
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Potencjalny rejestrujący może ograniczyć 
informacje, które mają być dostarczone 
zgodnie z akapitem 1, do tych 
właściwości/kierunków działania 
(„endpoints“), dla których wymagane jest 
przeprowadzenie badań.
2) Informacje, o których mowa w ust. 1, są 
dostarczane na co najmniej 18 miesięcy 
przed:
a) terminem ustalonym w art. 21 ust. 1) dla 
substancji wprowadzonych produkowanych 
albo importowanych w ilościach co 
najmniej 1000 ton rocznie;
b) terminem ustalonym w art. 21 ust. 2) dla 
substancji wprowadzonych produkowanych 
albo importowanych w ilościach co 
najmniej 1 tony rocznie.
3) Rejestrujący, którzy nie dostarczą 
informacji wymaganych w ust. 1 nie mogą 
skorzystać z przepisów art. 21.
4) Producenci i importerzy substancji 
wprowadzonych w ilości mniejszej niż 1 
tona rocznie, tak samo jak dalsi 
użytkownicy, mogą dostarczyć informacje, 
o których mowa w ust. 1 do Agencji, przy 
użyciu arkusza określonego przez Agencję 
zgodnie z art. 108.
5) Agencja rejestruje informacje 
dostarczone zgodnie z ust. 1 do 4 w bazie 
danych. Agencja umożliwi dostęp do 
danych przechowywanych w odniesieniu do 
każdej substancji producentom i 
importerom, którzy dostarczyli dane o tej 
substancji zgodnie z ust. 1 do 4. Właściwe 
organa Państw Członkowskich także 
otrzymają dostęp do tych danych.

Begründung

Entfällt in Titel III, weil die Vorregistrierung systematisch in Titel IIa über die Registrierung 
geregelt werden sollte (dort insbes. Art. 20a, 22a). Die Vorregistrierung ist unter dem 
Gesichtspunkt der Verringerung von Tierversuchen nicht erforderlich.

Poprawka 127
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Artykuł 27 ustęp 1

1) Producenci i importerzy, którzy 
dostarczyli informacje do Agencji zgodnie z 
przepisami art. 26 dla tej samej substancji 
wprowadzonej, są uczestnikami Forum 
Wymiany Informacji o Substancjach 
(Substance Information Exchange Forum –
SIEF).

1) Producenci i importerzy, którzy 
dostarczyli informacje do Agencji zgodnie z 
przepisami art. 22a dla tej samej substancji 
wprowadzonej, są uczestnikami Forum 
Wymiany Informacji o Substancjach 
(Substance Information Exchange Forum –
SIEF).

Begründung

Folgeänderung, da Art. 26 gestrichen wird. Die Informationen müssen jetzt unter Art. 22a in 
das Stoffregister gemeldet werden.

Poprawka 128
Artykuł 28 ustęp 1

1) Zanim zostaną przeprowadzone badania 
na kręgowcach w celu uzyskania informacji 
wymaganych na potrzeby rejestracji, 
uczestnik SIEF zbada czy odpowiednie 
badania są dostępne poprzez skonsultowanie 
bazy danych wymienionej w art. 26 oraz 
poprzez przekazywanie informacji w obrębie 
SIEF. Jeżeli odpowiednie wyniki badania są 
dostępne w obrębie SIEF, uczestnik tego 
SIEF, który musiałby przeprowadzić 
badanie na kręgowcach, zwraca się z 
wnioskiem o udostępnienie wyników tego 
badania w okresie 2 miesięcy od terminu 
określonego w art. 26 ust. 2).

1) Zanim zostaną przeprowadzone badania 
na kręgowcach w celu uzyskania informacji 
wymaganych na potrzeby rejestracji, 
uczestnik SIEF zbada czy odpowiednie 
badania są dostępne poprzez skonsultowanie 
rejestru substancji wymienionego w art. 22b
oraz poprzez przekazywanie informacji w 
obrębie SIEF. Jeżeli odpowiednie wyniki 
badania są dostępne w obrębie SIEF, 
uczestnik tego SIEF, który musiałby 
przeprowadzić badanie na kręgowcach, 
zwraca się z wnioskiem o udostępnienie 
wyników tego badania.

Begründung

Folgeänderung, da Art. 26 gestrichen. Die Informtationen sind stattdessen im Stoffregister 
nach Art. 22b enthalten.

Die Anforderung von vorliegenden Wirbeltierstudien sollte nicht an eine Frist geknüpft 
werden, da Studien entwedder bereits zur Erstellung der Kerninformationen nach Art. 22c 
oder aber zum Zeitpunkt der Registrierung benötigt werden. Zudem muss die Möglichkeit 
bestehen, auch scon früher die Studie anzufordern, wenn z.B. die Absicht besteht, zu einem 
frühreren Zeitpunkt zu registrieren.

Poprawka 129
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Artykuł 28 ustęp 2

2) Jeżeli odpowiednie badanie 
przeprowadzone na kręgowcach nie jest 
dostępne w obrębie SIEF, uczestnik 
skontaktuje się z innymi uczestnikami tego 
SIEF, którzy dostarczyli informacje o tym 
samym lub podobnym zastosowaniu 
substancji i którzy mogą potrzebować 
wykonać to badanie. Podejmą oni wszelkie 
uzasadnione kroki w celu osiągnięcia 
porozumienia w sprawie wykonania tego 
badania w imieniu innych uczestników.

2) Jeżeli odpowiednie badanie 
przeprowadzone na kręgowcach nie jest 
dostępne w obrębie SIEF, uczestnik 
skontaktuje się z innymi uczestnikami tego 
SIEF, którzy dostarczyli informacje o tym 
samym lub podobnym zastosowaniu 
substancji względnie kategorii 
zastosowań/kategorii narażenia i którzy 
mogą potrzebować wykonać to badanie. 
Podejmą oni wszelkie uzasadnione kroki w 
celu osiągnięcia porozumienia w sprawie 
wykonania tego badania w imieniu innych 
uczestników. 

Poprawka 130
Artykuł 28 a (nowy) tytuł

Właściwość i ochrona prawna

Poprawka 131
Artykuł 28 a (nowy) ustęp 1

1) Jeśli przepisy nie stanowią inaczej, 
właściwym organem podejmującym decyzje 
wynikające z niniejszej części jest Agencja.

Begründung

Die Zuständigkeit der Agentur sollte der Klarheit halber für den gesamten Titel III 
ausdrücklich genannt werden.

Poprawka 132
Artykuł 28 a (nowy) ustęp 2

2) Od decyzji Agencji w zakresie niniejszej 
części przysługuje prawo odwołania 
zgodnie z postanowieniami art. 87, 88 i 89.

Begründung

Statt einer enumerativen Aufzählung sollte das Widerspruchsrecht hier zentral festgelegt 
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werden.

Poprawka 133
Artykuł 29 ustęp 1 akapit 1a (nowy)

Powyższe nie odnosi się do substancji i 
preparatów, wprowadzanych do obrotu w 
ilości poniżej 1 kg rocznie lub jednorazowo 
dla celów badań naukowych i rozwoju.

Begründung

Es ist unverhältnismäßig, wenn für Kleinstmengen bzw. für eine einmalige Lieferung (z. B.
eines Hochschullehrers) ein Sicherheitsdatenblatt erstellt werden muss.

Poprawka 134
Artykuł 29 ustęp 3

3) Jeżeli preparat nie spełnia kryteriów 
klasyfikacji jako niebezpieczny zgodnie z 
art. 5, 6 i 7 dyrektywy 1999/45/WE ale 
zawiera, w stężeniach wynoszących co 
najmniej 1% wagowy w przypadku 
preparatów niebędących gazami lub co 
najmniej 0,2% objętościowy w przypadku 
preparatów występujących w postaci gazu, 
przynajmniej jedną substancję stwarzającą 
zagrożenie dla zdrowia lub środowiska albo 
jedną substancję, w przypadku której został 
ustalony we Wspólnocie normatyw 
higieniczny w środowisku pracy, osoba 
odpowiedzialna za wprowadzenie tego 
preparatu do obrotu, bez względu na to czy 
jest to producent, importer, dalszy 
użytkownik czy dystrybutor, dostarcza na 
żądanie dalszemu użytkownikowi, kartę 
charakterystyki sporządzoną zgodnie z 
załącznikiem 1a. 

3) Jeżeli preparat nie spełnia kryteriów 
klasyfikacji jako niebezpieczny zgodnie z 
art. 5, 6 i 7 dyrektywy 1999/45/WE ale 
zawiera, w stężeniach wynoszących co 
najmniej 1% wagowy w przypadku 
preparatów niebędących gazami lub co 
najmniej 0,2% objętościowy w przypadku 
preparatów występujących w postaci gazu, 
przynajmniej jedną substancję stwarzającą 
zagrożenie dla zdrowia lub środowiska albo 
jedną substancję, w przypadku której został 
ustalony we Wspólnocie normatyw 
higieniczny w środowisku pracy, osoba 
odpowiedzialna za wprowadzenie tego 
preparatu do obrotu, bez względu na to czy 
jest to producent, importer, dalszy 
użytkownik czy dystrybutor, dostarcza kartę 
charakterystyki sporządzoną zgodnie z 
załącznikiem 1a. 

Begründung

Für gefährliche Stoffe sollte automatisch ein Sicherheitsdatenblatt an den nachgeschalteten 
Anwender gesendet werden.
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Poprawka 135
Artykuł 29 ustęp 6 akapit drugi 

Jeżeli wykonano ocenę bezpieczeństwa 
chemicznego odpowiednie scenariusze 
narażenia umieszcza się w załączniku do 
karty charakterystyki.

Jeżeli wykonano ocenę bezpieczeństwa 
chemicznego odpowiednie scenariusze 
narażenia lub kategorie narażenia należy 
opisać w odpowiednich częściach karty 
charakterystyki i/lub udostępnić je drogą 
elektroniczną.

Begründung

Die Erweiterung eines Sicherheitsdatenblatts um Anhänge zu verschiedenen 
Expositionsszenarien widerspricht den geltenden internationalen Anforderungen an ein 
Sicherheitsdatenblatt. Eine Vielzahl von Anhängen mit unterschiedlichen 
Expositionsszenarien ist in der Praxis nicht handhabbar und führt zu einem nicht akzeptablen 
Aufwand insbesondere für KMUs, denn im Sicherheitsdatenblatt werden sowohl die 
Verwendung des Stoffes sowie Maßnahmen zum Risikomanagement beschrieben. Darüber 
hinaus muss das Sicherheitsdatenblatt den GHS-Anforderungen entsprechen.

Poprawka 136
Artykuł 29 ustęp 7

7) W przypadku zidentyfikowanych 
zastosowań dalszy użytkownik korzysta z 
odpowiednich informacji zawartych w 
dostarczonej karcie charakterystyki.

7) W przypadku zidentyfikowanych 
kategorii narażenia dalszy użytkownik 
korzysta z odpowiednich informacji 
zawartych w dostarczonej karcie 
charakterystyki.

Begründung

Es wäre ein unnötiger Aufwand, wenn allein aufgrund des Inkrafttretens der Verordnung 
Sicherheitsdatenblätter nochmals verschickt werden müssen, obwohl diese bereits den 
Abnehmern vorliegen.

Poprawka 137
Artykuł 29 ustęp 8

8) Karta charakterystyki dostarczana jest w 
formie pisemnej albo w formie przekazu 
elektronicznego albo na elektronicznych 
nośnikach danych, najpóźniej w dniu 
pierwszej dostawy substancji po wejściu w 
życie niniejszego rozporządzenia. Dostawcy 
mają obowiązek niezwłocznej aktualizacji 

8) Jeśli karta charakterystyki zgodna z 
przepisami art. 29 ust. 6) nie została 
dostarczona już przed wejściem w życie 
niniejszego rozporządzenia, karta 
charakterystyki dostarczana jest w formie 
pisemnej albo w formie przekazu 
elektronicznego albo na elektronicznych 
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karty charakterystyki w następujących 
sytuacjach:

nośnikach danych, najpóźniej w dniu 
pierwszej dostawy substancji po wejściu w 
życie niniejszego rozporządzenia. Dostawcy 
mają obowiązek niezwłocznej aktualizacji 
karty charakterystyki w następujących 
sytuacjach:

Begründung

Es wäre ein unnötiger Aufwand, wenn allein aufgrund des Inkrafttretens der Verordnung 
Sicherheitsdatenblätter nochmals verschickt werden müssen, obwohl diese bereits den 
Abnehmern vorliegen.

Poprawka 138
Artykuł 30 tytuł

Obowiązek przekazywania informacji w dół 
łańcucha dostawy dla substancji i 

preparatów, dla których nie jest wymagana 
karta charakterystyki 

Obowiązek przekazywania informacji w dół 
łańcucha dostawy dla substancji i 

preparatów, dla których przekazywana jest 
karta charakterystyki 

...

Poprawka 139
Artykuł 30 ustęp 1

1) Wszyscy uczestnicy łańcucha dostawy 
substancji, w jej postaci własnej albo jako 
składnika preparatu, od których nie jest 
wymagane dostarczenie karty 
charakterystyki zgodnie z art. 29, przekazują 
w dół łańcucha dostawy bezpośredniemu 
dalszemu użytkownikowi albo 
dystrybutorowi następujące informacje:

1) Wszyscy uczestnicy łańcucha dostawy 
substancji, w jej postaci własnej albo jako 
składnika preparatu, którzy nie dostarczają
karty charakterystyki zgodnie z art. 29, 
przekazują w dół łańcucha dostawy 
bezpośredniemu dalszemu użytkownikowi 
albo dystrybutorowi następujące informacje:

Begründung

Die Vorschrift darf keine Anwendung finden, wenn – auch ohne nach Art. 29 hierzu 
verpflichtet zu sein – ein Sicherheitsdatenblatt übermittelt wird.

Poprawka 140
Artykuł 30 ustęp 1 litera a)
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(a) numer(y) rejestracji, jak określono w 
art. 18 ust. 1), jeżeli jest(są) dostępny(e);

tekst zostaje skreślony

Begründung

Es ist nicht angemessen, dass für nicht als gefährlich eingestufte Stoffen in Zubereitungen die 
Registrierungsnummer im Sicherheitsdatenblatt aufgeführt werden muss, während für 
gefährliche Zubereitungen mit einem Sicherheitsdatenblatt nur die gefährlichen Inhaltsstoffe 
und nicht die ungefährlichen unter Angabe der Registriernummer übermittelt werden müssen.

Poprawka 141
Artykuł 34 ustęp 2

2) Każdy dalszy użytkownik ma prawo 
stosować substancję w sposób, o którym
informuje na piśmie producenta, importera 
albo dalszego użytkownika zaopatrującego
go w tę substancję , aby zastosowanie to 
stało się zastosowaniem zidentyfikowanym.
Czyniąc to, dostarcza on wystarczające 
informacje pozwalające dostawcy na
przygotowanie scenariusza narażenia dla 
tego zastosowania w ocenie bezpieczeństwa
chemicznego dostawcy.

2) Każdy dalszy użytkownik ma prawo 
stosować substancję w sposób, o którym to 
sposobie albo kategorii zastosowania i 
kategorii narażenia informuje na piśmie 
producenta, importera albo dalszego 
użytkownika zaopatrującego
go w tę substancję , aby zastosowanie to 
stało się zastosowaniem zidentyfikowanym.
Czyniąc to, dostarcza on wystarczające 
informacje pozwalające dostawcy na 
uwzględnienie tej informacji w ocenie 
bezpieczeństwa chemicznego dostawcy.

Begründung

Statt der Angabe einzelner Verwendungen sollte es aureichen, Verwendung- und 
Expositionskategorien anzugeben, damit Abnehmer ihren Vorlieferanten keine Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse offenlegen müssen.

Poprawka 142
Artykuł 34 ustęp 3

3) W przypadku substancji 
zarejestrowanych, producent albo importer 
stosuje się do obowiązku zawartego w art. 
13 przed kolejnym dostarczeniem substancji 
dalszemu użytkownikowi, który 
poinformował o zastosowaniu, pod 
warunkiem, że informacje te przekazano 
przynajmniej jeden miesiąc przed dostawą, 
albo w ciągu 1 miesiąca od daty przekazania 
informacji przez dalszego użytkownika, w 

3) W przypadku substancji 
zarejestrowanych, producent albo importer 
stosuje się do obowiązku zawartego w art.
13 przed kolejnym dostarczeniem substancji 
dalszemu użytkownikowi, który 
poinformował o zastosowaniu lub 
kategoriach zastosowania i kategoriach 
narażenia, pod warunkiem, że informacje te 
przekazano przynajmniej jeden miesiąc 
przed dostawą, albo w ciągu 1 miesiąca od 
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zależności od tego, która data będzie 
późniejsza. W przypadku substancji 
wprowadzonych producent albo importer 
stosuje się do żądania i obowiązków 
zawartych w art. 13 przed odpowiednim 
terminem ustalonym zgodnie z art. 21, pod 
warunkiem, że przekazanie informacji przez 
dalszego użytkownika ma miejsce co 
najmniej 12 miesięcy przed wspomnianym 
terminem. 

daty przekazania informacji przez dalszego 
użytkownika, w zależności od tego, która 
data będzie późniejsza. W przypadku 
substancji wprowadzonych producent albo 
importer stosuje się do żądania i 
obowiązków zawartych w art. 13 przed 
odpowiednim terminem ustalonym zgodnie 
z art. 21, pod warunkiem, że przekazanie 
informacji przez dalszego użytkownika ma 
miejsce co najmniej 12 miesięcy przed 
wspomnianym terminem. 

Poprawka 143
Artykuł 34 ustęp 4

4) Dalszy użytkownik substancji w jej 
postaci własnej albo jako składnika 
preparatu sporządza raport bezpieczeństwa 
chemicznego zgodnie z załącznikiem XI dla 
każdego zastosowania niespełniającego
warunków opisanych w scenariuszu 
narażenia podanym w dostarczonej mu 
karcie charakterystyki. 

4) Dalszy użytkownik substancji w jej 
postaci własnej albo jako składnika 
preparatu sporządza raport bezpieczeństwa 
chemicznego zgodnie z załącznikiem XI dla 
każdego zastosowania albo kategorii 
zastosowania i kategorii narażenia
niespełniających warunków opisanych w 
scenariuszu narażenia lub wymienionych 
kategoriach zastosowania i kategoriach 
narażenia podanych w dostarczonej mu 
karcie charakterystyki. Powyższe odnosi się 
wyłącznie do substancji w ilościach powyżej 
1 tony rocznie.

Begründung

Nachgeschaltete Anwender, insbesondere KMU sollten nicht für jede vom Vorlieferanten 
abweichende Einzelverwendung einen Stoffsicherheitsbericht erstellen müssen, sondern nur 
bei Abweichungen von den Verwendungs- und Expositionskategorien. Die Mengenschwelle ist 
erforderlich, da sonst die nachgeschalteten Anwender im Unterschied zu Herstellern / 
Importeuren selbst bei kleinsten Mengen einen eigenen Stoffsicherheitsbericht erarbeiten 
müssten.

Poprawka 144
Artykuł 35 ustęp 1

1) Przed rozpoczęciem stosowania 
substancji, która dla celów tego 
zastosowania została zarejestrowana przez 
uczestnika z góry łańcucha dostawy zgodnie 

1) Przed rozpoczęciem stosowania 
substancji zgodnie z kategorią zastosowania 
i kategorią narażenia, które dla celów tego 
zastosowania zostały zarejestrowane przez 



PA\566105PL.doc 71/1 PE 357.851v01-00

PL

z przepisami art. 5 albo 16, każdy dalszy 
użytkownik zobowiązany jest przekazać do 
Agencji informacje wskazane w ust. 2 tego 
artykułu, jeżeli dostarczona mu karta 
charakterystyki zawiera scenariusz narażenia 
i dalszy użytkownik stosuje substancję w 
sposób niespełniający warunków opisanych 
w tym scenariuszu.

uczestnika z góry łańcucha dostawy zgodnie 
z przepisami art. 5 albo 16, każdy dalszy 
użytkownik zobowiązany jest przekazać do 
Agencji informacje wskazane w ust. 2 tego 
artykułu, jeżeli dostarczona mu karta 
charakterystyki zawiera scenariusz narażenia 
lub kategorię zastosowania i kategorię 
narażenia i dalszy użytkownik stosuje 
substancję w sposób niespełniający 
warunków tam opisanych.

Poprawka 145
Artykuł 35 ustęp 2 litera e

e) krótki ogólny opis zastosowania(ń) 
substancji;

e) krótki ogólny opis zastosowania(ń) 
substancji lub kategorii zastosowania i 
kategorii narażenia;

Poprawka 146
Artykuł 35 ustęp 2 litera f)

f) propozycję przeprowadzenia 
dodatkowych badań na kręgowcach, jeżeli 
dalszy użytkownik uważa ich 
przeprowadzenie za konieczne dla 
przygotowania przez niego oceny 
bezpieczeństwa chemicznego.

tekst zostaje skreślony

Begründung

Der Vorschlag für ergänzende Versuche an Wirbeltieren kann entfallen, da die Angabe der 
bisher vom Hersteller / Importeur nicht berücksichtigten Expositionskategorie nach Artikel 35 
(2) e in Verbindung mit dem neuen Anhang IX a schon die entsprechenden Versuche 
beinhaltet.

Poprawka 147
Artykuł 38 ustęp 1

1) Dla celów zawartych w art. 39 – 43
właściwy urząd jest właściwym urzędem 
Państwa Członkowskiego, w którym ma 
miejsce produkcja albo ma swoją siedzibę 
importer.

1) Dla celów zawartych w art. 39 – 46 
właściwym urzędem jest Agencja.
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Begründung

Zur Gewährleistung von Einheitlichkeit, Rechtssicherheit und Effizienz muss die Agentur für 
alle Belange der Bewertung zuständig sein und für alle Bewertungsaspekte die alleinige 
Entscheidungsbefugnis haben.

Poprawka 148
Artykuł 38 ustęp 2

2)Jeżeli kilku producentów albo 
importerów utworzyło konsorcjum zgodnie 
z przepisami art. 10 albo 17, właściwy urząd 
jest właściwym urzędem dla jednego 
producenta albo importera, który 
przedkłada dane Agencji w imieniu 
pozostałych zgodnie z przepisami art. 10 
albo 17.

tekst zostaje skreślony

Poprawka 149
Artykuł 39 ustęp 1

1) Właściwy urząd sprawdza każdą 
propozycję przeprowadzenia badań, 
przedstawioną w dokumentach 
rejestracyjnych albo w raporcie dalszego 
użytkownika, w celu uzyskania informacji 
dotyczących substancji określonych w 
załącznikach VII i VIII.

tekst zostaje skreślony

Begründung

Eine Vorlage von Prüfvorschlägen ist nicht vorgesehen, da bei der Registrierung bereits alle 
für die sichere Verwendung relevanten Informationen bereits eingereicht werden. Die 
Prüfaufgabe für die zuständige Behörde / Agentur entfällt somit.

Poprawka 150
Artykuł 39 ustęp 2 litera a) b) i c)

2) Na podstawie sprawdzenia 
przeprowadzonego zgodnie z ust. 1, 
właściwy urząd przygotuje projekt jednej z 
następujących decyzji, decyzja ta jest 
podejmowana zgodnie z procedurą 

tekst zostaje skreślony
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określoną w art. 48 i 49:
a) decyzja o wymogu przeprowadzenia 
przez zainteresowanego(ych) 
rejestrującego(ych) użytkownika(ów) 
proponowanego badania oraz ustalająca 
termin przedstawienia wniosków z wyników 
badania albo wniosków z dobrze 
udokumentowanego badania, jeśli 
wymagane są na podstawie załącznika 1.
b) decyzja zgodna z pkt. a) ale zmieniająca 
warunki, w których będzie przeprowadzone 
badanie;
c) decyzja odrzucająca propozycję 
przeprowadzenia badań.

Poprawka 151
Artykuł 39 ustęp 3

3) Rejestrujący przedstawia wymagane 
informacje Agencji.

tekst zostaje skreślony

Poprawka 152
Artykuł 40 ustęp 1

1) Właściwy urząd może sprawdzać każde 
dokumenty rejestracyjne w celu weryfikacji 
jednego albo obu poniższych:

1) Agencja może sprawdzać każde 
dokumenty rejestracyjne w celu weryfikacji 
jednego albo obu poniższych:

Poprawka 153
Artykuł 40 ustęp 1 litera a)

a) czy informacja zawarta w 
technicznym(ch) dossier przedłożonym(ch) 
zgodnie z art. 9 spełnia wymagania zawarte 
w art. 9, 11 i 12 oraz załącznikach IV-VIII;

a) czy informacja zawarta w 
technicznym(ch) dossier przedłożonym(ch) 
zgodnie z art. 9 spełnia wymagania zawarte 
w art. 9, 12 i 13, tego artykułu oraz 
właściwych załączników,

Poprawka 154
Artykuł 40 ustęp 1 litera b)
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b) czy dostosowanie się do wymagań w 
zakresie standardowych informacji i 
związanych z nimi uzasadnień 
przedstawione w technicznym(ych) dossier 
jest zgodne z zasadami przedstawionymi w 
załącznikach V-VIII i z ogólnymi zasadami 
przedstawionymi w załączniku IX.

tekst zostaje skreślony

Begründung

Die Agentur soll die Möglichkeit erhslten, alle eingereichten Unterlagen (auch den 
Stoffsicherheitsbericht und die Sicherheitsdatenblätter) zu überprüfen.

Poprawka 155
Artykuł 40 ustęp 2

2) Na podstawie procedury sprawdzania 
dokumentów przeprowadzonej zgodnie z 
ust. 1 właściwy urząd może przygotować 
projekt decyzji wymagającej od 
rejestrującego(ych) przedstawienia 
wszelkich informacji potrzebnych dla 
zapewnienia zgodności dokumentów 
rejestracyjnych z odpowiednimi 
wymaganiami w zakresie informacji, 
decyzja ta jest podejmowana zgodnie z 
procedurą określoną w art. 48 i 49. 

2) Na podstawie procedury sprawdzania 
dokumentów przeprowadzonej zgodnie z 
ust. 1 Agencja może przygotować projekt 
decyzji wymagającej od rejestrującego(ych) 
przedstawienia wszelkich informacji 
potrzebnych dla zapewnienia zgodności 
dokumentów rejestracyjnych z 
odpowiednimi wymaganiami w zakresie 
informacji, decyzja ta jest podejmowana 
zgodnie z procedurą określoną w art. 48 i 49. 

Poprawka 156
Artykuł 41 ustęp 1

1) Właściwy urząd sprawdza wszelkie 
informacje przedstawione na skutek decyzji 
podjętej zgodnie z art. 39 albo 40 i 
opracowuje projekty odpowiednich decyzji 
zgodnie z art. 39 albo 40, jeżeli jest to 
konieczne. 

1) Agencja sprawdza wszelkie informacje 
przedstawione na skutek decyzji podjętej 
zgodnie z art. 40 i opracowuje projekty 
odpowiednich decyzji zgodnie z art. 40, 
jeżeli jest to konieczne. 

Poprawka 157
Artykuł 41 ustęp 2

2) Kiedy ocena dossier jest ukończona 
właściwy urząd korzysta z informacji 

2) Kiedy ocena dossier jest ukończona 
Agencja informuje Komisję, Agencję, 
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uzyskanych w toku tej oceny dla celów art. 
43aa ust. 1), 56 ust. 3) i 66 ust. 2) i 
przekazuje je Komisji, Agencji i innym 
Państwom Członkowskim. Właściwy urząd 
informuje Komisję, Agencję, rejestrującego 
i właściwe urzędy innych Państw 
Członkowskich o jego wnioskach, czy i jak 
korzystać z uzyskanych informacji. 

rejestrującego i właściwe urzędy innych 
Państw Członkowskich o swoich wnioskach, 
czy i jak korzystać z uzyskanych informacji 
dla celów art. 53 ust. 3) i 66 ust. 2).

Begründung

Die aus der Bewertung gewonnenen Informationen sind möglicherweise für Zulassungs- oder 
Beschränkungsverfahren zu verwenden.

Poprawka 158
Artykuł 42 ustęp 1

1) Właściwy urząd, który rozpoczyna ocenę 
propozycji przeprowadzenia badań zgodnie 
z art. 39, powiadamia o tym Agencję.

tekst zostaje skreślony

Begründung

Eine Vorlage von Prüfvorschlägen ist nicht vorgesehen, da bei der Registrierung bereits alle 
für die sichere Verwendung relevanten Informationen bereits eingereicht werden. Die 
Prüfaufgabe für die zuständige Behörde / Agentur entfällt somit.
Zudem ist es nicht akzeptabel, bis zu fünf Jahre nach Einreichung von Versuchsvorschlägen 
auf eine Entscheidung der Behörden zu warten.

Poprawka 159
Artykuł 42 ustęp 2

2) Właściwy urząd przygotuje projekt 
decyzji zgodnie z przepisami art. 39 ust. 2) 
w terminie 120 dni od daty otrzymania od 
Agencji dokumentów rejestracyjnych albo 
raportu dalszego użytkownika 
zawierających propozycje przeprowadzenia 
badań.

tekst zostaje skreślony

Poprawka 160
Artykuł 42 ustęp 3 litera a) b) i c)
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3) W przypadku substancji wprowadzonych 
właściwy urząd przygotuje projekty decyzji 
zgodnie z przepisami art. 39:

tekst zostaje skreślony

a) w okresie 5 lat od dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, w przypadku 
wszystkich rejestracji otrzymanych w 
terminie określonym w art. 21 ust.1), 
zawierających propozycje przeprowadzenia 
badań w celu wypełnienia wymagań w 
zakresie informacji określonych w 
załącznikach VII i VIII;
b) w okresie 9 lat od dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, w przypadku 
wszystkich rejestracji otrzymanych w 
terminie określonym w art. 21 ust. 2), 
zawierających propozycje przeprowadzenia 
badań w celu wypełnienia wymagań w 
zakresie informacji określonych w 
załączniku VII;
c) po upływie terminów określonych w pkt. 
a) i b), w przypadku wszelkich rejestracji 
zawierających propozycje przeprowadzenia 
badań, otrzymanych w terminie określonym 
w art. 21 ust. 3).

Poprawka 161
Artykuł 42 ustęp 4

4) Kiedy właściwy urząd Państwa 
Członkowskiego zakończy działania 
związane z oceną zgodnie z art. 39 w 
odniesieniu do substancji wprowadzonej, 
zawiadomi o tym Agencję.

tekst zostaje skreślony

Poprawka 162
Artykuł 43 ustęp 1

1) Właściwy urząd, który rozpoczyna ocenę 
zgodności dokumentów rejestracyjnych 
zgodnie z art. 40, powiadamia o tym 
Agencję.

tekst zostaje skreślony
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Begründung

Eine Vorlage von Prüfvorschlägen ist nicht vorgesehen, da bei der Registrierung bereits alle 
für die sichere Verwendung relevanten Informationen bereits eingereicht werden.

Poprawka 163
Artykuł 43 ustęp 2

2) Właściwy urząd przygotuje projekt 
decyzji zgodnie z przepisami art. 40 ust. 2) 
w terminie 12 miesięcy od daty rozpoczęcia 
oceny substancji. 

2) Agencja przygotuje projekt decyzji 
zgodnie z przepisami art. 40 ust. 2) w 
terminie 12 miesięcy od daty rozpoczęcia 
oceny substancji. 

Poprawka 164
Artykuł 43 ustęp 3

3) Kiedy właściwy urząd Państwa 
Członkowskiego zakończy działania 
związane z oceną zgodnie z art. 40 w 
odniesieniu do substancji wprowadzonej, 
zawiadomi o tym Agencję.

tekst zostaje skreślony

Poprawka 165
Artykuł 43a ustęp 1

W celu zapewnienia zharmonizowanego
podejścia, Agencja opracowuje kryteria 
ustalania priorytetów dla substancji w celu
przeprowadzania dalszej oceny. Ustalanie 
priorytetów powinno odbywać się w oparciu 
o stwarzane ryzyko. W kryteriach oceny 
bierze się pod uwagę dane dotyczące 
zagrożenia, narażenia i zakresów tonażu. 
Agencja podejmuje decyzję odnośnie 
kryteriów ustalania priorytetów dla 
substancji w celu przeprowadzania dalszej 
oceny. Państwa Członkowskie stosują te 
kryteria przy przygotowywaniu planów 
kroczących („rolling plans”)

W celu zapewnienia jednolitego i 
przejrzystego podejścia Agencja opracowuje 
kryteria w zależności od stwarzanego ryzyka
dla podejmowania decyzji o wyborze 
substancji dla oceny substancji. W 
kryteriach oceny bierze się pod uwagę dane 
dotyczące zagrożenia, narażenia i 
zalecanych działań w zakresie zarządzania 
ryzykiem. W ramach tych kryteriów 
uwzględnić należy okoliczności, gdy 
informacje dostarczone zgodnie z częścią II 
oraz ocena dossier zgodnie z częścią VI są 
niewystarczające dla oceny ryzyka i dla 
zarządzania ryzykiem powodowanym przez 
daną substancję i jej zastosowanie.
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Begründung

Die Agentur muss Kriterien zur Rechtfertigung einer Entscheidung über eine weitergehende 
Bewertung haben, und die Gründe für diese Rechtfertigung müssen transparent sein. Dazu 
können zum Beispiel gehören:
Informationsanforderungen, welche über die Anforderungen in den Artikeln 9, 12 und 13 
hinausgehen;
Zusammenfassung der Ergebnisse von Dossierbewertungen mehrerer Registrierungen des 
gleichen Stoffes oder ähnlicher Stoffe;
Erforderliche Abstimmung widersprüchlicher Ergebnisse von Dossierbewertungen mehrerer 
Registrierungen des gleichen Stoffes oder ähnlicher Stoffe.

Poprawka 166
Artykuł 43aa ustęp 1

1) Państwo Członkowskie wprowadza 
substancję do planu kroczącego, aby zostać 
właściwym urzędem dla celów art. 44, 45 i 
46, jeżeli to Państwo Członkowskie w 
wyniku oceny dossier przez właściwy urząd, 
o którym mowa w art. 38, albo na podstawie 
informacji z innego odpowiedniego źródła, 
włączając w to informacje z 
dokumentu(ów) rejestracyjnego(ych), ma 
powody, żeby podejrzewać, że substancja 
stanowi ryzyko dla zdrowia albo 
środowiska, w szczególności na podstawie 
jednego z następujących:

1) Jeżeli Agencja uważa za konieczne 
przeprowadzenie oceny substancji, 
podejmuje odpowiednią decyzję zgodnie z 
postanowieniami art. 43a, 48 i 49.

W przypadku decyzji pozytywnej Agencja 
wprowadza odnośną substancję do planu 
kroczącego dla celów art. 44, 45 i 46. Z 
uwagi na istniejące zagrożenie planowi 
temu należy przyznać znaczenie 
priorytetowe.

Begründung

Eine Stoffbewertung kann nur in Gang gebracht werden, wenn die Kriterien nach Artikel 43 
erfüllt sind.

Poprawka 167
Artykuł 43aa ustęp 1 litera a) i b)
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a) podobieństwo strukturalne substancji do 
znanych substancji wzbudzających obawy 
lub do substancji, które są trwałe i mają 
zdolność do bioakumulacji, sugerujące, że 
substancja albo jeden lub więcej produktów 
jej przemian ma właściwości wzbudzające 
obawy lub jest trwała i ma zdolność do
bioakumulacji;

tekst zostaje skreślony

(b) łączny tonaż wynikający z rejestracji 
przedłożonych przez kilku rejestrujących.

Poprawka 168
Artykuł 43aa ustęp 2

2) Plan kroczący, o którym mowa w ust. 1, 
obejmuje okres 3 lat, jest aktualizowany 
corocznie i określa substancje, których 
ocenę Państwo Członkowskie zamierza 
przeprowadzać każdego roku. Państwo 
Członkowskie przedkłada plan kroczący 
Agencji i innym Państwom Członkowskim 
do 28 lutego każdego roku. Agencja może 
przedstawić uwagi, a Państwa 
Członkowskie mogą przesłać swoje uwagi 
Agencji albo wyrazić ich zainteresowanie 
oceną substancji do 31 marca każdego 
roku. 

Do dnia 28 lutego każdego roku Agencja 
przedkłada Komitetowi Państw 
Członkowskich plan kroczący („rolling 
plan“) do zatwierdzenia. Plan ten 
obowiązuje przez okres trzech lat; podlega 
on corocznej aktualizacji i obejmuje 
substancje, które Agencja zamierza 
poddawać corocznej ocenie.

Agencja jest zobowiązana do 
poinformowania o powyższym 
rejestrującego i do opublikowania planu 
kroczącego na swojej stronie internetowej.

Begründung

Eine weitergehende Bewertung wird von der Agentur nur vorgenommen, wenn der Stoff und 
seine Verwendungen die in Artikel 43a aufgeführten Kriterien für eine solche Bewertung 
erfüllen.

Poprawka 169
Artykuł 43aa ustęp 3

3) W przypadku braku uwag odnośnie do 
planu kroczącego albo braku 
zainteresowania ze strony innych Państw 

tekst zostaje skreślony
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Członkowskich, Państwo Członkowskie 
przyjmuje ten plan. Właściwy urząd jest 
właściwym urzędem Państwa 
Członkowskiego, które włączyło substancję 
do ostatecznego planu kroczącego.

Begründung

Das Verfahren entfällt, da die Agentur den fortlaufenden Plan selbst erstellt.

Poprawka 170
Artykuł 43aa ustęp 4

4) W przypadkach, gdy dwa lub więcej 
Państw Członkowskich włączyło tę samą 
substancję do swoich projektów planów 
kroczących lub po przedstawieniu planów 
kroczących wyraziło zainteresowanie oceną 
tej samej substancji, właściwy urząd dla 
celów art. 44, 45 i 46 będzie określony 
zgodnie z procedurą przedstawioną w 
drugim, trzecim i czwartym akapicie:

tekst zostaje skreślony

Agencja przekazuje sprawę do Komitetu 
Państw Członkowskich ustanowionego 
zgodnie z przepisami art. 72 ust. 1) lit. e), 
zwanego dalej „Komitetem Państw 
Członkowskich”, w celu porozumienia, 
który urząd będzie właściwym urzędem, 
uwzględniając zasadę, że rozdział 
substancji wśród Państw Członkowskich 
odzwierciedla ich udział w produkcie 
krajowym brutto Wspólnoty. Gdziekolwiek 
jest to możliwe, pierwszeństwo mają 
Państwa Członkowskie, które przedstawiły 
już dossier ocen substancji, o której mowa 
w art. 39 – 43.
Jeżeli w ciągu 60 dni od przekazania 
Komitet Państw Członkowskich osiągnie 
jednomyślne porozumienie, zainteresowane 
Państwa Członkowskie odpowiednio 
przyjmą swoje ostateczne plany kroczące. 
Właściwy urząd jest właściwym urzędem 
Państwa Członkowskiego, które włączyło 
substancję do ostatecznego planu.
Jeżeli Komitet Państw Członkowskich nie 
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osiągnie jednomyślnego porozumienia, 
Agencja przekaże te sprzeczne opinie 
Komisji, która zadecyduje, który urząd 
będzie właściwym urzędem zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 130 ust. 3), 
a Państwa Członkowskie odpowiednio 
przyjmą swoje ostateczne plany kroczące.

Poprawka 171
Artykuł 43aa ustęp 5

5) Gdy tylko zostaną określone właściwe 
urzędy, Agencja umieszcza ostateczne plany 
kroczące na stronie internetowej.

tekst zostaje skreślony

...

Poprawka 172
Artykuł 43aa ustęp 6

6) Właściwy urząd określony zgodnie z ust. 
1 – 4 ocenia wszystkie substancje 
umieszczone w jego planie kroczącym 
zgodnie z niniejszym rozdziałem.

tekst zostaje skreślony

Poprawka 173
Artykuł 44 ustęp 1

1) Jeżeli właściwy urząd uzna, że wymagane 
są dalsze informacje w celu wyjaśnienia 
podejrzenia, o którym mowa w art. 43aa 
ust. 1), włączając w to, jeżeli jest to 
stosowne, informacje niewymagane w 
załącznikach V-VIII, urząd ten
przygotowuje, podając powody, projekt 
decyzji o wymogu przedstawienia dalszych 
informacji przez rejestrującego(ych). 
Decyzja ta jest podejmowana zgodnie z 
procedurą określoną w art. 48 i 49. 

1) Jeżeli Agencja uzna, że oprócz wymogów, 
o których mowa w art. 9, 12 i 13, wymagane 
są dalsze dane, Agencja przygotowuje, 
podając powody, projekt decyzji o wymogu 
przedstawienia dalszych informacji przez 
rejestrującego(ych). Decyzja ta jest 
podejmowana zgodnie z procedurą 
określoną w art. 48 i 49.

Begründung

Die Agentur kann im begründeten Einzelfall über weitergehende Informationsanforderungen 
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entscheiden.

Poprawka 174
Artykuł 44 ustęp 4

4) Kiedy właściwy urząd zakończy działania 
związane z oceną zgodnie z ust. 1, 2 i 3, 
zawiadomi o tym Agencję w ciągu 12 
miesięcy od daty rozpoczęcia oceny 
substancji. W momencie przekroczenia tego 
terminu ocenę uważa się za zakończoną.

4) Kiedy Agencja zakończy działania 
związane z oceną zgodnie z ust. 1, 2 i 3, 
zawiadomi o tym rejestrującego(ych) w 
ciągu 12 miesięcy od daty rozpoczęcia 
oceny substancji. W momencie 
przekroczenia tego terminu ocenę uważa się 
za zakończoną.

Poprawka 175
Artykuł 45 ustęp 1

1) Właściwy urząd dokona oceny substancji 
na podstawie poprzednich ocen dokonanych 
według przepisów niniejszej części. Projekty 
wszelkich decyzji żądających dalszych 
informacji zgodnie z przepisem art. 44 mogą 
być wyłącznie uzasadnione zmianą 
okoliczności lub nabytą wiedzą. 

1) Agencja dokona oceny substancji na 
podstawie poprzednich ocen dokonanych 
według przepisów niniejszej części. Projekty 
wszelkich decyzji żądających dalszych 
informacji zgodnie z przepisem art. 44 mogą 
być wyłącznie uzasadnione zmianą 
okoliczności lub nabytą wiedzą. 

Poprawka 176
Artykuł 45 ustęp 2

2) W celu zapewnienia zharmonizowanego 
podejścia odnośnie do żądania dalszych 
informacji Agencja kontroluje projekty 
decyzji podejmowanych zgodnie z 
przepisem art. 44 oraz opracowuje kryteria 
i priorytety. Tam gdzie jest to właściwe, 
sposoby wdrażania przyjmowane są zgodnie 
z procedurą, o której mowa w art. 130 
ust. 3). 

tekst zostaje skreślony

Begründung

Folgeänderung, da die Agentur und nicht die Behörde des Mitgliedstaates zuständig ist.

Poprawka 177



PA\566105PL.doc 83/1 PE 357.851v01-00

PL

Artykuł 46 ustęp 1

1) Właściwy urząd sprawdza wszelkie 
informacje przedstawione w wyniku decyzji 
podjętej zgodnie z art. 44 i opracowuje 
projekty odpowiednich decyzji zgodnie z art.
44, jeżeli jest to konieczne.

1) Agencja sprawdza wszelkie informacje 
przedstawione w wyniku decyzji podjętej 
zgodnie z art. 44 i opracowuje projekty 
odpowiednich decyzji zgodnie z art. 44, 
jeżeli jest to konieczne.

Poprawka 178
Artykuł 46 ustęp 2

2) Kiedy ocena substancji jest ukończona, 
właściwy urząd korzysta z informacji 
uzyskanych w toku tej oceny dla celów 
art. 56 ust. 3) i 66 ust. 2) i przekazuje je 
Komisji, Agencji i innym Państwom 
Członkowskim. Właściwy urząd informuje
Komisję, Agencję, rejestrującego i właściwe 
urzędy innych Państw Członkowskich o jego
wnioskach co do tego czy i w jaki sposób 
korzystać z uzyskanych informacji.

2) Agencja informuje Komisję,
rejestrującego i właściwe urzędy innych 
Państw Członkowskich o swoich wnioskach 
co do tego czy i w jaki sposób korzystać z 
uzyskanych informacji dla celów art. 56 
ust. 3) i 66 ust. 2).

Begründung

Die aus der Bewertung gewonnenen Informationen sind möglicherweise für Zulassungs- oder 
Beschränkungsverfahren zu verwenden.

Poprawka 179
Artykuł 47

W stosunku do półproduktów 
wyodrębnianych w miejscu wytwarzania nie 
mają zastosowania ani ocena dossier, ani 
ocena substancji. Jednakże w sytuacji, gdy 
wykazane zostanie ryzyko wynikające z 
zastosowania półproduktu wyodrębnianego 
w miejscu wytwarzania, równoważne 
poziomowi obaw wynikającemu z 
zastosowania substancji podlegających
włączeniu do załącznika XIII zgodnie z art. 
54, właściwy urząd, na terenie którego 
znajduje się miejsce wytwarzania, może:

Agencja oraz właściwy urząd Państwa 
Członkowskiego, na terytorium którego jest 
zlokalizowane miejsce wytwarzania, mogą 
zażądać informacji o półproduktach, 
przechowywanych przez przedsiębiorstwa 
zgodnie z art. 16. Agencja może dokonać 
oceny tych informacji zgodnie z art. 40.
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Begründung

Die Agentur sowie die zuständigen Behörde der Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit 
haben, auch Zwischenprodukte zu überprüfen.

Poprawka 180
Artykuł 47 litera a) i b)

a) zażądać od rejestrującego przedstawienia 
dalszych informacji bezpośrednio 
związanych z określonym ryzykiem. 
Żądaniu temu musi towarzyszyć pisemne 
uzasadnienie;

tekst zostaje skreślony

b) sprawdzić wszelkie przedstawione 
informacje i, jeżeli okaże się to niezbędne, 
zastosować wszelkie odpowiednie środki 
zmniejszające ryzyko w odpowiedzi na 
ryzyko określone w odniesieniu do miejsca 
wytwarzania, o którym mowa.

Poprawka 181
Artykuł 47 akapit 2

Procedura opisana w ust. 1 może zostać 
zastosowana tylko przez właściwy organ 
Państwa Członkowskiego, o którym mowa.

tekst zostaje skreślony

Poprawka 182
Artykuł 48 ustęp 1

1) Właściwy urząd oznajmi 
zainteresowanemu(ym) rejestrującemu(ym) 
albo dalszemu(ym) użytkownikowi(om) 
każdy projekt swojej decyzji na podstawie 
art. 39, 40 albo 44, informując ich o 
przysługującym im prawie do wniesienia 
uwag w ciągu 30 dni od otrzymania przez 
nich projektu decyzji. Właściwy urząd
weźmie pod rozwagę wszelkie otrzymane 
uwagi i może odpowiednio zmienić projekt 
decyzji. 

1) Agencja oznajmi zainteresowanemu(ym) 
rejestrującemu(ym) albo dalszemu(ym) 
użytkownikowi(om) każdy projekt swojej 
decyzji na podstawie art. 40, 43 aa albo 44, 
informując ich o przysługującym im prawie 
do wniesienia uwag w ciągu 30 dni od 
otrzymania przez nich projektu decyzji. 
Agencja weźmie pod rozwagę wszelkie 
otrzymane uwagi i może odpowiednio 
zmienić projekt decyzji. 
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Poprawka 183
Artykuł 48 ustęp 2

2) Jeżeli rejestrujący zaprzestaje produkcji 
albo importu substancji, informuje o tym 
właściwy urząd, na skutek czego jego 
rejestracja traci ważność i, jeżeli nie 
przedstawi on nowych dokumentów 
rejestracyjnych, żadne dalsze informacje 
nie mogą być wymagane w odniesieniu do 
tej substancji.

2) Jeżeli rejestrujący zaprzestaje produkcji 
albo importu substancji, informuje o tym 
Agencję, na skutek czego obowiązki
wynikające z rejestracji zostają zawieszone i 
żadne dalsze informacje nie mogą być 
wymagane w odniesieniu do tej substancji. 
Jeżeli rejestrujący ostatecznie zaprzestaje 
produkcji albo importu substancji, traci on 
swoją rejestrację po upływie jednego roku 
od daty jej ważności, chyba że przed 
upływem tego terminu rejestrujący dokona 
przeniesienia praw wynikających z tej 
rejestracji na osobę trzecią.

Begründung

Oftmals werden Herstellung bzw. Import nur vorübergehend eingestellt. Der automatische 
Verlust der Gültigkeit der Registrierung  ist lediglich in Fällen angemessen, in denen 
Herstellung und Import endgültig eingestellt werden. Nach Satz 1 ruhen die Rechte und 
Pflichten aus der Registrierung unmittelbar nach Mitteilung der Einstellungsentscheidung, 
die Registrierung bleibt nach Satz 2 noch für eine Übergangsfrist von einem Jahr gültig, um 
es dem Registrierungspflichtigen zu ermöglichen, die Rechtsposition auf einen Dritten zu 
übertragen (vgl. Art. 6b Abs. 1).

Poprawka 184
Artykuł 48 ustęp 3

3) Rejestrujący może zaprzestać produkcji 
albo importu substancji po otrzymaniu 
projektu decyzji. W takich przypadkach 
informuje o tym właściwy urząd, na skutek 
czego jego rejestracja traci ważność i, jeżeli 
nie przedstawi on nowych dokumentów 
rejestracyjnych, żadne dalsze informacje 
nie mogą być wymagane w odniesieniu do 
tej substancji.

3) Ust. 1 stosuje się także wtedy, gdy 
rejestrujący zaprzestaje produkcji albo 
importu substancji po wpływie projektu 
decyzji. 

Begründung

Die vorgeschlagene Regelung soll auch in den Fällen gelten, in denen der 
Registrierungspflichtige die Herstellung oder die Einfuhr des Stoffes nach Zugang des 
Entscheidungsentwurfs einstellen möchte.
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Poprawka 185
Artykuł 48 ustęp 4 litera a)

a) gdy właściwy urząd przygotowuje dossier 
zgodnie z załącznikiem XIV i stwierdza, że 
istnieje potencjalne odległe ryzyko dla 
człowieka albo środowiska uzasadniające 
potrzebę dalszych informacji;

a) gdy Agencja przygotowuje dossier 
zgodnie z załącznikiem XIV i stwierdza, że 
istnieje potencjalne odległe ryzyko dla 
człowieka albo środowiska uzasadniające 
potrzebę dalszych informacji;

Poprawka 186
Artykuł 49 ustęp 1

1) Właściwy urząd Państwa 
Członkowskiego zgłosi projekt swojej 
decyzji podjętej zgodnie z przepisami art. 
39, 40 albo art. 44 do Agencji wraz z 
wszelkimi uwagami rejestrującego albo 
dalszego użytkownika, określając w jaki 
sposób zostały one wzięte pod uwagę.
Agencja rozpowszechni ten projekt decyzji, 
wraz z uwagami, wśród właściwych 
urzędów innych Państw Członkowskich.

1) Agencja rozpowszechni swoje projekty 
decyzji, wraz z uwagami w rozumieniu art. 
39, 40, 41, 43, 43aa i 44, wśród
właściwych urzędów Państw 
Członkowskich.

Begründung

Übereinstimmung mit Artikel 43aa Absatz 1.

Poprawka 187
Artykuł 49 ustęp 2

2) Właściwe urzędy innych Państw 
Członkowskich mogą, w ciągu 30 dni od
rozpowszechnienia, wnieść propozycje 
zmian projektu decyzji do Agencji,
przekazując jednocześnie kopię propozycji 
do właściwego urzędu. Agencja może
wnieść propozycje zmian projektu decyzji w 
ciągu tego samego okresu, przekazując
jednocześnie kopię propozycji do 
właściwego urzędu. 

2) Właściwe urzędy Państw Członkowskich 
mogą, w ciągu 30 dni od rozpowszechnienia, 
wnieść propozycje zmian projektu decyzji 
do Agencji. 

Begründung

Folgeänderung, da die Agentur und nicht die Behörde des Mitgliedstaates zuständig ist.
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Poprawka 188
Artykuł 49 ustęp 4

4) Jeżeli Agencja otrzyma propozycję 
zmiany, może zmodyfikować projekt 
decyzji. Agencja przedstawia projekt decyzji 
wraz z wszelkimi zaproponowanymi 
zmianami Komitetowi Państw 
Członkowskich w ciągu 15 dni od końca 30-
dniowego okresu wskazanego w ust. 2. 
Agencja postępuje analogicznie, jeżeli sama 
wniosła propozycję zmiany zgodnie z ust. 2. 

4) Jeżeli Agencja otrzyma propozycję 
zmiany, może zmodyfikować projekt 
decyzji. Agencja ma obowiązek sprawdzić 
propozycję i podjąć decyzję w ciągu 15 dni 
od końca 30-dniowego okresu wskazanego 
w ust. 2.

Begründung

Folgeänderung, da die Agentur und nicht die Behörde des Mitgliedstaates zuständig ist.

Poprawka 189
Artykuł 49 ustęp 5

5) Agencja niezwłocznie powiadamia 
wszystkich zainteresowanych rejestrujących 
albo dalszych użytkowników o każdej 
propozycji zmiany i zezwala im na 
zgłoszenie uwag w ciągu 30 dni. Komitet 
Państw Członkowskich rozważy wszelkie 
otrzymane uwagi.

tekst zostaje skreślony

Poprawka 190
Artykuł 49 ustęp 6

6) Jeżeli w ciągu 60 dni od przekazania 
Komitet Państw Członkowskich osiągnie 
jednomyślne porozumienie w zakresie 
projektu decyzji, Agencja podejmie decyzję 
odpowiednio.

tekst zostaje skreślony

Jeżeli Komitet Państw Członkowskich nie 
osiągnie jednomyślnego porozumienia, to w 
ciągu 60 dni od przekazania wyda opinię 
zgodnie z art. 81 ust. 1). Agencja przekaże 
tę decyzję Komisji.

Poprawka 191
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Artykuł 49 ustęp 7

7) W ciągu 60 dni od otrzymania opinii 
Komisja przygotuje projekt decyzji, która 
będzie podjęta zgodnie z procedurą 
określoną w art. 130 ust. 2).

tekst zostaje skreślony

Poprawka 192
Artykuł 49 ustęp 8

8) Odwołanie od decyzji Agencji podjętych 
na mocy przepisów ust. 3 i 6, może być
wniesione zgodnie z przepisami art. 87, 88 i 
89.

8) Odwołanie od decyzji Agencji może być
wniesione zgodnie z przepisami art. 87, 88 i 
89.

Begründung

Ein Widerspruch gemäß Artikel 87 bis 89 muss gegen alle Entscheidungen der Agentur 
zulässig sein.

Poprawka 193
Artykuł 50 ustęp 1

1) Jeżeli rejestrujący albo dalszy 
użytkownik przeprowadza badanie w 
imieniu innych, koszty badania dzielą się 
równo na wszystkich.

tekst zostaje skreślony

Begründung

Regelung ist in Art. 25neu Abs. 4 getroffen. Damit wird Art. 50 überflüssig.

Änderungsantrag 194
Artykuł 51 tytuł

Obowiązki Państw Członkowskich 
dotyczące zgłaszania do Agencji

Obowiązki sprawozdawcze

Begründung

Regelung ist in Art. 25neu Abs. 4 getroffen. Damit wird Art. 50 überflüssig.
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Poprawka 195
Artykuł 51 ustęp 1

Państwa Członkowskie corocznie do dnia 28 
lutego informują Agencję o postępie,
w porównaniu z poprzednim rokiem 
kalendarzowym, odnośnie wypełniania
obowiązków ciążących na właściwych 
urzędach w tym Państwie, w związku z 
sprawdzaniem propozycji badań. Agencja 
niezwłocznie opublikuje te informacje na 
swojej stronie internetowej. 

Agencja corocznie do dnia 28 lutego 
informuje o postępie, w porównaniu z 
poprzednim rokiem kalendarzowym, 
odnośnie wypełniania obowiązków w 
związku z sprawdzaniem propozycji badań. 
Agencja niezwłocznie opublikuje te 
informacje na swojej stronie internetowej. 

Begründung

Folgeänderung, da die Agentur und nicht die Behörde des Mitgliedstaates zuständig ist.

Poprawka 196
Artykuł 53 ustęp 1 litera a)

a) zastosowanie(a) tej substancji w jej 
postaci własnej, jako składnika preparatu 
albo zastosowanie w produkcie, dla 
którego(ych) substancja została 
wprowadzona do obrotu albo 
zastosowanie(a) substancji przez niego 
samego zostało(y) objęte zezwoleniem 
zgodnie z art. 57 – 61; albo

a) zastosowanie(a) albo kategoria 
zastosowania i kategoria narażenia tej 
substancji w jej postaci własnej, jako 
składnika preparatu albo zastosowanie(a) w 
produkcie, dla którego(ych) substancja 
została wprowadzona do obrotu albo 
zastosowanie(a) substancji przez niego 
samego zostało(y) objęte zezwoleniem 
zgodnie z art. 57 – 61; albo 

Poprawka 197
Artykuł 53 ustęp 1 litera b)

b) zastosowanie(a) tej substancji w jej 
postaci własnej, jako składnika preparatu 
albo zastosowanie w produkcie, dla 
którego(ych) substancja została 
wprowadzona do obrotu albo 
zastosowanie(a) substancji przez niego 
samego zostało(y) zwolnione z obowiązków 
związanych z postępowaniem zgodnym z 
wymaganiami procedury zezwoleń podanej 
w załączniku XIII, zgodnie z art. 55 ust.2); 
albo 

b) zastosowanie(a) albo kategoria 
zastosowania i kategoria narażenia tej 
substancji w jej postaci własnej, jako 
składnika preparatu albo zastosowanie w 
produkcie, dla którego(ych) substancja 
została wprowadzona do obrotu albo 
zastosowanie(a) substancji przez niego 
samego zostało(y) zwolnione z obowiązków 
związanych z postępowaniem zgodnym z 
wymaganiami procedury zezwoleń podanej 
w załączniku XIII, zgodnie z art. 55 ust.2); 
albo 
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Poprawka 198
Artykuł 53 ustęp 1 litera e)

e) w przypadkach gdy substancja jest 
wprowadzona do obrotu, zezwolenie 
dotyczące tego zastosowania zostało 
udzielone jego bezpośredniemu dalszemu 
użytkownikowi.

e) w przypadkach gdy substancja jest 
wprowadzona do obrotu, zezwolenie 
dotyczące tego zastosowania albo tej 
kategorii zastosowania i kategorii 
narażenia zostało udzielone jego 
bezpośredniemu dalszemu użytkownikowi.

Poprawka 199
Artykuł 53 ustęp 4

4) Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do 
zastosowania substancji dla celów badań
naukowych i rozwojowych albo badań 
dotyczących rozwoju produktu i procesu
produkcji, w ilości nieprzekraczającej 1 
tony rocznie. 

4) Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do 
zastosowania substancji dla celów badań
naukowych i rozwojowych albo badań 
dotyczących rozwoju produktu i procesu
produkcji.

Begründung

Im Rahmen der wissenschaftlichen Forschung und Entwicklung oder der produkt- und 
verfahrensorientierten Forschung und Entwicklung verwendete Stoffe dürfen nicht auf 1 
Tonne beschränkt werden. Dies würde die Innovation hemmen.

Poprawka 200
Artykuł 53 ustęp 5 litera a) b) c) d) e) i f)

a) zastosowań w środkach ochrony roślin, 
objętych dyrektywą 91/414/EWG;

tekst zostaje skreślony

b) zastosowań w produktach biobójczych, 
objętych dyrektywą 98/8/WE;
c) zastosowań jako produkty lecznicze 
przeznaczone dla ludzi i weterynaryjne, 
objętych rozporządzeniem (EWG) 
nr 2309/93 i dyrektywami 2001/82/WE oraz 
2001/83/WE;
d) zastosowań jako dodatki do środków 
spożywczych, objętych 
dyrektywą 89/107/EWG;
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e) zastosowań jako dodatki paszowe, 
objętych dyrektywą 70/524/EWG;
f) zastosowań jako substancje aromatyczne 
używane w lub na środkach spożywczych, 
objętych decyzją 1999/217/WE;

Begründung

Siehe Artikel 2. Diese Stoffe sollten nicht unter den Bereich des REACH fallen.

Poprawka 201
Artykuł 53 ustęp 5 litera i a) (nowa)

ia) substancje zwolnione z obowiązku 
rejestracji.

Begründung

Das Zulassungsverfahren ist auf registrierte Stoffe zu beschränken. Von der Registrierung 
ausgenommene Stoffe sind daher auch von der Zulassungspflicht zu befreien.

Poprawka 202
Artykuł 53 ustęp 7 a (nowy)

7a) ust. 1 nie obowiązuje w odniesieniu do 
stosowania substancji w postaci własnej, 
jako składnika preparatu albo w wyrobach, 
spełniających warunki lub podlegające 
ograniczeniom wymienionym w załączniku 
XVI albo XVII.

Begründung

Im vorgeschlagenen zusätzlichen Artikel 53 Absatz 8 wird klargestellt, dass bereits vom 
Ministerrat und vom Parlament gemäß Richtlinie 76/769/EWG oder in Zukunft von der 
Kommission in Übereinstimmung mit dem in Artikel 130 angegebenen Verfahren 
(Komitologie) getroffene Entscheidungen nicht erneut erörtert werden sollten. Ob und 
inwieweit Stoffe und Verwendungen, die bereits einer gesetzlichen Regelung unterliegen, von 
diesen Bestimmungen auszunehmen sind, darf nicht dem Ermessen der Kommission 
überlassen werden.

Poprawka 203
Artykuł 55 ustęp 1
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1) W każdym przypadku, gdy zostanie 
podjęta decyzja o włączeniu do załącznika 
XIII substancji, o których mowa w art. 54, 
decyzja taka jest podejmowana zgodnie z 
procedurą określoną w art. 130(3). W 
odnośnych decyzjach wyszczególnia się w 
odniesieniu do każdej substancji:

1) W każdym przypadku, gdy zostanie 
podjęta decyzja o włączeniu do załącznika 
XIII substancji, o których mowa w art. 54, a 
które zostały wcześniej zarejestrowane 
zgodnie z postanowieniami części II,
decyzja taka jest podejmowana zgodnie z 
procedurą określoną w art. 130(3). W 
odnośnych decyzjach wyszczególnia się w 
odniesieniu do każdej substancji: 

Begründung

Nur registrierte Stoffe können Gegenstand eines Zulassungsverfahrens sein. Nicht registrierte 
Stoffe dürfen ohnehin nicht hergestellt oder eingeführt werden. Dieser Zusatz dient der 
Klarstellung.

Poprawka 204
Artykuł 55 ustęp 1 litera e)

e) sposoby zastosowania albo kategorie 
zastosowań wyłączone z obowiązku 
uzyskania zezwolenia, jeżeli istnieją i 
warunki tych wyłączeń, jeżeli istnieją.

e) sposoby zastosowania albo kategorie 
zastosowań i kategorie narażenia
wyłączone z obowiązku uzyskania 
zezwolenia, jeżeli istnieją i warunki tych 
wyłączeń, jeżeli istnieją.

Poprawka 205
Artykuł 55 ustęp 2

2) Niektóre sposoby zastosowania albo 
kategorie zastosowań mogą być zwolnione
z obowiązku uzyskania zezwolenia. Przy 
ustanawianiu tych zwolnień bierze się
w szczególności pod uwagę: 

2) Niektóre sposoby zastosowania albo 
kategorie zastosowań i kategorie narażenia
mogą być zwolnione
z obowiązku uzyskania zezwolenia. Przy 
ustanawianiu tych zwolnień bierze się
w szczególności pod uwagę:

Poprawka 206
Artykuł 55 ustęp 4 litera b)

b) zastosowań, które powinny być 
wyłączone z obowiązku uzyskiwania 
zezwoleń.

b) zastosowań albo kategorii zastosowań i 
kategorii narażenia, które powinny być 
wyłączone z obowiązku uzyskiwania 
zezwoleń.
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Poprawka 207
Artykuł 57 ustęp 7 litera c)

c) zastosowanie(a), dla którego(ych) udziela 
się zezwolenia;

c) zastosowanie(a) albo kategorie 
zastosowań i kategorie narażenia, dla 
którego(ych) udziela się zezwolenia;

Poprawka 208
Artykuł 59 ustęp 3

3) Wnioski mogą być złożone w sprawie 
jednej albo kilku substancji oraz dla jednego 
albo kilku zastosowań. Wnioski mogą być 
złożone w sprawie zastosowania(ń) na 
własne potrzeby wnioskodawcy lub w 
sprawie zastosowań, dla których zamierza 
on wprowadzić substancję do obrotu. 

3) Wnioski mogą być złożone w sprawie 
jednej albo kilku substancji oraz dla jednego 
albo kilku zastosowań albo kategorii 
zastosowań i kategorii narażenia. Wnioski 
mogą być złożone w sprawie 
zastosowania(ń) albo kategorii zastosowań i 
kategorii narażenia na własne potrzeby 
wnioskodawcy lub w sprawie zastosowań 
albo kategorii zastosowań i kategorii 
narażenia, dla których zamierza on 
wprowadzić substancję do obrotu. 

Poprawka 209
Artykuł 59 ustęp 4 litera c)

c) wniosek o udzielenie zezwolenia, 
precyzujący dla jakich zastosowań 
zezwolenie jest żądane i obejmujący 
zastosowanie substancji w preparatach lub 
włączenie substancji do produktów, gdzie to 
właściwe;

c) wniosek o udzielenie zezwolenia, 
precyzujący dla jakich zastosowań albo 
kategorii zastosowań i kategorii narażenia
zezwolenie jest żądane i obejmujący 
zastosowanie substancji w preparatach lub 
włączenie substancji do produktów, gdzie to 
właściwe;

Poprawka 210
Artykuł 60 ustęp 1

1) Jeżeli wniosek został złożony dla 
określonego zastosowania substancji, 
kolejny wnioskodawca może powołać się, 
po uzyskaniu pisemnej zgody poprzedniego 
wnioskodawcy na udostępnienie, na 
fragmenty poprzedniego wniosku złożonego 
zgodnie z przepisami art. 59 ust. 4) lit. d) i 

1) Jeżeli wniosek został złożony dla 
określonego zastosowania substancji albo 
kategorii zastosowania i kategorii 
narażenia, kolejny wnioskodawca może 
powołać się, po uzyskaniu pisemnej zgody 
poprzedniego wnioskodawcy na 
udostępnienie, na fragmenty poprzedniego 
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ust. 5). wniosku złożonego zgodnie z przepisami 
art. 59 ust. 4) lit. d) i ust. 5).

...

Poprawka 211
Artykuł 60 ustęp 2

2) Jeżeli zezwolenie zostało udzielone dla 
określonego zastosowania substancji, 
kolejny wnioskodawca może powołać się, 
po uzyskaniu pisemnej zgody posiadacza 
zezwolenia na udostępnienie, na fragmenty 
wniosku posiadacza złożonego zgodnie z 
przepisami art. 59 ust. 4) lit. d) i ust. 5).

2) Jeżeli zezwolenie zostało udzielone dla 
określonego zastosowania substancji albo 
kategorii zastosowania i kategorii 
narażenia, kolejny wnioskodawca może 
powołać się, po uzyskaniu pisemnej zgody 
posiadacza zezwolenia na udostępnienie, na 
fragmenty wniosku posiadacza złożonego 
zgodnie z przepisami art. 59 ust. 4) lit. d) i 
ust. 5). 

Poprawka 212
Artykuł 61 ustęp 4 litera a) i b)

a) ocena ryzyka dla zdrowia człowieka lub 
środowiska wynikająca z zastosowania(ń) 
substancji opisanego(ych) we wniosku;

a) ocena ryzyka dla zdrowia człowieka lub 
środowiska wynikająca z zastosowania(ń) 
substancji albo kategorii zastosowań i 
kategorii narażenia opisanego(ych) we 
wniosku; 

b) ocena czynników społeczno-
ekonomicznych powiązanych z 
zastosowaniem(niami) substancji 
opisanym(i) we wniosku, gdy wniosek jest 
złożony zgodnie z przepisami art. 59 ust. 5).

b) ocena czynników społeczno-
ekonomicznych powiązanych z 
zastosowaniem(niami) substancji albo 
kategorią zastosowań i kategorią narażenia
opisanym(i) we wniosku, gdy wniosek jest 
złożony zgodnie z przepisami art. 59 ust. 5).

Poprawka 213
Artykuł 62 ustęp 1

Posiadacze zezwoleń zobowiązani są do 
zamieszczania numeru zezwolenia na 
oznakowaniu przed wprowadzeniem 
substancji na rynek dla określonego sposobu 
zastosowania objętego zezwoleniem. 

Posiadacze zezwoleń zobowiązani są do 
zamieszczania numeru zezwolenia na 
oznakowaniu przed wprowadzeniem 
substancji na rynek dla określonego sposobu 
zastosowania albo kategorii zastosowania i 
kategorii narażenia objętych zezwoleniem. 



PA\566105PL.doc 95/1 PE 357.851v01-00

PL

Poprawka 214
Artykuł 69 ustęp 2

2) Agencja niezwłocznie opublikuje opinie 
obydwu Komitetów na swojej stronie
internetowej. 

2) Agencja niezwłocznie opublikuje z 
zachowaniem poufności zgodnie z art. 116
opinie obydwu Komitetów na swojej stronie
internetowej. 

Begründung

Art. 116 findet auch in diesem Fall Anwendung.

Poprawka 215
Artykuł 72 ustęp 1 litera e)

e) Komitetu Państw Członkowskich, który 
jest odpowiedzialny za rozwiązywanie 
różnic opinii o projektach decyzji 
zaproponowanych przez Państwa 
Członkowskie na podstawie przepisów 
części VI i przygotowywanie opinii Agencji 
w sprawie propozycji klasyfikacji i 
oznakowania na podstawie przepisów części 
X oraz propozycji identyfikacji substancji 
wzbudzających szczególne obawy w celu
poddania ich procedurze zezwoleń na 
podstawie przepisów części VII; 

e) Komitetu Państw Członkowskich, który 
jest odpowiedzialny za rozwiązywanie 
różnic opinii o projektach decyzji 
zaproponowanych przez Agencję na 
podstawie przepisów części VI i 
przygotowywanie opinii Agencji; jest on 
ponadto odpowiedzialny za 
przygotowywanie opinii Agencji w sprawie
propozycji identyfikacji substancji 
wzbudzających szczególne obawy w celu 
poddania ich procedurze zezwoleń na 
podstawie przepisów części VII;

Begründung

Anpassung an Änderungen in Titel VI.

Poprawka 216
Artykuł 73 ustęp 1

1) Agencja zapewnia Państwom 
Członkowskim i instytucjom wspólnotowym 
najlepsze z możliwych naukowe i techniczne 
doradztwo w kwestiach związanych z 
chemikaliami, które wchodzą w zakres jej 
kompetencji i które są skierowane do niej
stosownie do uregulowań niniejszego 
rozporządzenia. 

1) Agencja zapewnia Państwom 
Członkowskim i instytucjom wspólnotowym 
najlepsze z możliwych naukowe i techniczne 
doradztwo w kwestiach związanych z 
chemikaliami, które wchodzą w zakres jej 
kompetencji i które są skierowane do niej
stosownie do uregulowań niniejszego 
rozporządzenia. Agencja podejmuje 



PE 357.851v01-00 96/1 PA\566105PL.doc

PL

prawnie wiążące decyzje konieczne w 
przypadkach przewidzianych w 
rozporządzeniu REACH.

Begründung

Dieser Zusatz dient lediglich der Klarstellung der Rolle der Agentur als beschlussfassendes 
Organ, wie es in der Mitteilung der Kommission „Rahmenbedingungen für die europäischen 
Regulierungsagenturen“ (KOM/2002/0718 endg) beschrieben ist.

Poprawka 217
Artykuł 85 ustęp 1

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

(1) Rada Odwoławcza składa się z 
Przewodniczącego, którym jest osoba 
posiadająca uprawnienia sędziowskie w 
jednym z Państw Członkowskich i dwóch 
innych członków. 

Begründung

In Anbetracht des Aufgabenbereichs der Widerspruchskammer muss ein Richter den Vorsitz 
führen.

Poprawka 218
Artykuł 87 ust 1

1) Odwołanie może zostać wniesione od 
decyzji Agencji podjętych zgodnie z 
przepisami art. 7, 18, trzecim akapitem 
art. 25 ust. 4), pierwszym akapitem art. 28 
ust. 2), art. 49, 115 ust. 4) albo 116.

1) Od decyzji Agencji może zostać 
wniesione odwołanie.

Begründung

Ein Widerspruchsrecht muss grundsätzlich gegen jede Entscheidung der Agentur möglich 
sein.

Poprawka 219
Artykuł 95 ustęp 1 a (nowy)

1a) Nie dotyczy produkcji i importu o 
wielkości do 100 ton rocznie.
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Begründung

Die Gebühren sind bei diesen Volumengrenzen unverhältnismäßig.

Poprawka 220
Artykuł 109 ustęp 1 litera a) i b)

Przepisy tej części mają zastosowanie do: tekst zostaje skreślony
a) substancji będących przedmiotem 
rejestracji przez producenta albo 
importera;;
b) substancji objętych zakresem 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 albo 
jako składnik preparatu powyżej limitów 
stężenia określonych w dyrektywie 
1999/45/WE, czego skutkiem jest 
klasyfikacja preparatu jako 
niebezpiecznego. 

Begründung

Die Erstellung eines separaten Einstufungs- und Kennzeichnungsverzeichnis ist überflüssig, 
da die Einstufung und Kennzeichung im Rahmen der Registrierung bzw. der 
Kerninformatonen gemeldet werden. Diese Informationen liegen in einer Datenbank vor, die 
die Agentur nach Art. 73 Absatz 2 d) aufbaut und pflegt. Eine zusätzliche Meldepflicht für den 
Aufbau eines solchen Verzeichnisses belastet Hersteller und Importeure unnötig, ohne dass 
zusätzliche Informationen gewonnen werden.

Poprawka 221
Artykuł 110 ustęp 1 litera a) b) c) d) i e)

1) Każdy importer albo producent, lub 
grupa importerów albo producentów, którzy 
wprowadzają do obrotu substancję objętą 
zakresem art. 109, zgłoszą do Agencji 
następujące informacje w celu 
zamieszczenia ich w wykazie, zgodnie z art. 
111, chyba że zostały one zgłoszone w toku 
procesu rejestracji:

tekst zostaje skreślony 

a) identyfikację producenta albo importera 
odpowiedzialnego za wprowadzenie 
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substancji do obrotu;
b) identyfikację substancji, jak wskazano w 
części 2 załącznika IV;
c) klasyfikację zagrożeń stwarzanych przez 
substancję(e), będącą rezultatem 
zastosowania art. 4 i 6 dyrektywy 
67/548/EWG;
d) oznakowanie(a), będące rezultatem 
zastosowania art. 23, 24 i 25 dyrektywy
67/548/EWG wynikające z zagrożeń 
stwarzanych przez substancję(e);
e) określone stężenia graniczne, gdzie to 
właściwe, będące rezultatem zastosowania 
art. 4 ust. 4) dyrektywy 67/548/EWG i art. 4 
– 7 dyrektywy 1999/45/WE.

Poprawka 222
Artykuł 110 ustęp 2

2) Producent albo importer dostarczając 
powyższe informacje korzysta z arkusza 
określonego w art. 108.

tekst zostaje skreślony

...

Poprawka 223
Artykuł 110 ustęp 3

3) Jeżeli rezultatem wynikającym ze 
spełnienia obowiązku, o którym mowa w 
ust. 1, są odmienne wpisy dla tej samej 
substancji w wykazie, zgłaszający i 
rejestrujący poczynią wszelkie możliwe 
starania, aby uzgodnić jednolity wpis w 
celu umieszczenia w wykazie.

tekst zostaje skreślony

Poprawka 224
Artykuł 110 ustęp 4 litera a) i b)

4) Informacje wymienione w ust. 1 
uaktualniane są przez zgłaszającego(ych) 

tekst zostaje skreślony
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gdy tylko:
a) pojawią się nowe informacje naukowe 
lub techniczne, których rezultatem jest 
zmiana w klasyfikacji i oznakowaniu 
substancji;
b) zgłaszający i rejestrujący odmienne 
wpisy dla pojedynczej substancji uzgodnią 
jednolity wpis zgodnie z ust. 3.

Poprawka 225
Artykuł 111 ustęp 1

1) Wykaz dotyczący klasyfikacji i 
oznakowania, wymieniający informacje, o 
których mowa w art. 110 ust. 1), w tym 
zarówno informacje zgłoszone na podstawie 
art. 110 ust. 1), jak i informacje 
dostarczone w toku procedury rejestracji, 
zostanie przygotowany i prowadzony przez 
Agencję w formie bazy danych. Informacje 
niebędące poufnymi zawarte w tej bazie 
danych, określone w art. 116 ust. 1), będą 
udostępnione publicznie. Agencja 
zagwarantuje dostęp do innych danych 
dotyczących każdej substancji z wykazu 
zgłaszającym i rejestrującym, którzy 
dostarczyli informacje odnośnie tej 
substancji. 

tekst zostaje skreślony

Agencja uaktualnia wykaz po otrzymaniu 
uaktualnionych informacji zgodnie z 
przepisami art. 110 ust. 4).

Poprawka 226
Artykuł 111 ustęp 2 litera a) b) i c)

2) Dodatkowo, oprócz informacji, o których 
mowa w ust. 1, Agencja rejestruje przy 
każdym wpisie, tam gdzie jest to właściwe, 
następujące informacje:

tekst zostaje skreślony

a) czy istnieje, w odniesieniu do tego wpisu, 
zharmonizowana klasyfikacja i 
oznakowanie na poziomie Wspólnoty 
poprzez włączenie do załącznika I 
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dyrektywy 67/548/EWG;
b) czy jest uzgodniony jednolity wpis dwóch 
lub więcej liczby zgłaszających albo 
rejestrujących;
c) właściwy(e) numer(y) rejestracji, jeżeli są 
dostępne.

Poprawka 227
Artykuł 112 ustęp 1

1) Zharmonizowana na poziomie 
Wspólnoty klasyfikacja i oznakowanie, od 
momentu wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, będzie dodana do 
załącznika I dyrektywy 67/548/EWG 
wyłącznie w przypadku klasyfikacji 
substancji jako rakotwórczej, mutagennej 
lub działającej szkodliwie na rozrodczość, 
kat. 1, 2 albo 3, lub mogącej powodować 
uczulenie w następstwie narażenia drogą 
oddechową. W tym celu właściwe urzędy 
Państw Członkowskich mogą przedstawić 
Agencji propozycje zharmonizowanej 
klasyfikacji i oznakowania, zgodnie z 
załącznikiem XIV.

tekst zostaje skreślony

Poprawka 228
Artykuł 112 ustęp 2

2) Komitet Państw Członkowskich 
przygotuje opinię w sprawie propozycji, 
umożliwiając zainteresowanym stronom 
wniesienie uwag. Agencja przekaże tę 
opinię i uwagi Komisji, która podejmie 
decyzję zgodnie z art. 4 ust. 3) 
dyrektywy 67/548/EWG.

tekst zostaje skreślony

Poprawka 229
Artykuł 113 ustęp 1

Obowiązki podane w art. 110 stosuje się od 
terminu ustalonego na podstawie art. 21 

tekst zostaje skreślony
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ust. 1).

Poprawka 230
Artykuł 114 ustęp 1

1) W terminie co 10 lat Państwa 
Członkowskie przekażą Komisji raport w 
sprawie funkcjonowania niniejszego 
rozporządzenia na ich właściwych 
terytoriach, włączając w to części dotyczące 
oceny i wprowadzania przyjętych rozwiązań 
w życie, przy użyciu arkusza określonego w 
art. 108. 

1) W terminie co 2 lata Państwa 
Członkowskie przekażą Komisji raport w 
sprawie funkcjonowania niniejszego 
rozporządzenia na ich właściwych 
terytoriach, włączając w to części dotyczące 
oceny i wprowadzania przyjętych rozwiązań 
w życie, przy użyciu arkusza określonego w 
art. 108. Raporty powinny zawierać m.in. 
informacje o przeprowadzonych 
działaniach monitorowania i kontroli, 
stwierdzonych uchybieniach i nałożonych 
sankcjach oraz o problemach związanych z 
wdrażaniem rozporządzenia.

Jednakże pierwszy raport przekazują w 
terminie 5 lat od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Jednakże pierwszy raport przekazują w 
terminie 1 roku od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Begründung

Im Hinblick auf eine einheitliche Umsetzung der Verordnung ist erforderlich, dass die 
Berichtszeiträume für die Mitgliedstaaten erheblich kürzer bemessen werden. Nur so können 
Fehlentwicklungen frühzeitig korrigiert werden. Für Bericht sollten auch inhaltliche 
Mindestvorgaben genannt werden, um eine gewisse Qualität der Berichte zu gewährleisten.

Poprawka 231
Artykuł 114 ustęp 2

2) W terminie co 10 lat Agencja przekazuje 
Komisji raport w sprawie funkcjonowania 
niniejszego rozporządzenia.

2) W terminie co 2 lata Agencja przekazuje 
Komisji raport w sprawie funkcjonowania 
niniejszego rozporządzenia. 

Jednakże pierwszy raport przekaże w 
terminie 5 lat po dacie zgłoszenia 
wymaganego w art. 131 ust. 2).

Jednakże pierwszy raport przekaże w 
terminie 2 lat po dacie zgłoszenia 
wymaganego w art. 131 ust. 2).

Begründung

Im Hinblick auf eine einheitliche Umsetzung der Verordnung ist erforderlich, dass die 
Berichtszeiträume auch für die Agentur erheblich kürzer bemessen werden. Nur so können 
Fehlentwicklungen frühzeitig korrigiert werden.
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Poprawka 232
Artykuł 114 ustęp 3

3) W terminie co 10 lat Komisja opublikuje 
ogólny raport dotyczący doświadczenia 
uzyskanego z funkcjonowania niniejszego 
rozporządzenia, włączając w to informacje 
wskazane w ust. 1 i 2.

3) W terminie co 2 lata Komisja opublikuje 
ogólny raport dotyczący doświadczenia 
uzyskanego z funkcjonowania niniejszego 
rozporządzenia, włączając w to informacje 
wskazane w ust. 1 i 2.

Jednakże pierwszy raport zostanie 
opublikowany 6 lat po dacie zgłoszenia 
wymaganego w art. 131 ust. 2).

Jednakże pierwszy raport zostanie 
opublikowany 2 lata po dacie zgłoszenia 
wymaganego w art. 131 ust. 2).

Begründung

Da die Verordnung eine Vereinheitlichung herbeiführen soll, sind zehnjährige 
Berichtszeiträume zu lang. CEFIC vertritt die Meinung, dass ein Berichtssystem mit jährlich 
zu erstellenden Berichten geschaffen werden muss.

Poprawka 233
Artykuł 116 ustęp 1

1) Następujące informacje nie są traktowane 
jako poufne:

1) Następujące informacje nie są traktowane 
jako poufne, jeżeli w konkretnym przypadku 
producent albo importer nie dokona 
przeciwnego zastrzeżenia:

Begründung

Einzelne Ausnahmen von der Regel, dass gewisse Informationen nicht vertraulich sind, 
müssen möglich sein. In solchen Einzelfällen muss es dem Hersteller/Importeur überlassen 
werden, Gründe vorzubringen, die eine vertrauliche Behandlung auch von in Artikel 116 
Absatz 1 genannten Informationen rechtfertigen.

Poprawka 234
Artykuł 116 ustęp 1 litera a)

a) nazwa(y) handlowa(e) substancji; tekst zostaje skreślony

Begründung

Die Handelsbezeichnung des Stoffes kann gegenüber anderen Marktteilnehmern eine sensible 
Information sein, da Marktbeziehungen zwischen Herstellern und Abnehmern nachvollziehbar 
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werden könnten. Diese Information ist nach Absatz 2 ausdrücklich als vertraulich anzusehen.

Poprawka 235
Artykuł 116 ustęp 1 litera b)

b) nazwa wg Nomenklatury IUPAC, dla 
substancji niebezpiecznych w rozumieniu 
dyrektywy 67/548/EWG;

b) nazwa wg Nomenklatury IUPAC, dla 
substancji niebezpiecznych w rozumieniu 
dyrektywy 67/548/EWG, chyba że 
zastosowanie znajdą odmienne 
postanowienia załącznika Ia niniejszego 
rozporządzenia albo art. 15 dyrektywy 
1999/45/WE;

Begründung

Konsistenz mit den Anforderungen zum Sicherheitsdatenblatt und bestehenden Regelungen zu 
Einstufung und Kennzeichnung

Poprawka 236
Artykuł 116 ustęp 1 litera c)

(c) nazwa substancji zgodna z wykazem 
EINECS, jeżeli ma zastosowanie;

(c) nazwa substancji zgodna z wykazem 
EINECS, jeżeli ma zastosowanie, jeśli 
chodzi o substancję niebezpieczną w 
rozumieniu dyrektywy 67/548/EWG; chyba 
że zastosowanie znajdą odmienne 
postanowienia załącznika Ia niniejszego 
rozporządzenia albo art. 15 dyrektywy 
1999/45/WE;

Poprawka 237
Artykuł 116 ustęp 1 litera f)

f) każdy ustalony, zgodnie z załącznikiem I 
albo XI, pochodny niepowodujący efektów 
poziom (DNEL) albo przewidywane 
niepowodujące efektów stężenie (PNEC);

tekst zostaje skreślony

Begründung

Die Offenlegung von DNEL-Werten ist nach geltendem Recht nicht vorgesehen. Die Ableitung 
dieser Werte ist kostenaufwändig und sollte nicht ohne Abwägung (Art. 115) für den 
Wettbewerber zugänglich sein. 
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Poprawka 238
Artykuł 116 ustęp 1 litera i)

i) informacje zawarte w karcie 
charakterystyki, z wyjątkiem nazwy 
firmy/przedsiębiorstwa lub informacji 
uważanych za poufne przy zastosowaniu 
przepisów ust. 2;

tekst zostaje skreślony

Begründung

Die Angaben im Sicherheitsdatenblatt enthalten häufig Informationen, die nur für den 
direkten Kunden bestimmt sind, z. B. detaillierte Verwendungsangaben. Diese 
Verwendungsangaben sind gemäß Art. 116 Absatz 2 zwingend als vertraulich zu behandeln.

Poprawka 239
Artykuł 116 ustęp 2 litera –a) (nowa)

-a) nazwa i adres rejestrującego oraz 
innego zgłaszającego;

Begründung

Hersteller, Importeure und nachgeschaltete Anwender würden in aller Regel eine Erklärung 
nach Artikel 115 Absatz 2 abgeben. Mit der vorgeschlagenen Regelung wird dieser Aufwand 
vermieden.

Poprawka 240
Artykuł 116 ustęp 2 litera d)

d) powiązania pomiędzy producentem albo 
importerem i jego dalszymi użytkownikami.

d) powiązania pomiędzy producentem albo 
importerem i jego dalszymi użytkownikami i 
to zarówno w górę, jak i w dół łańcucha 
informacji oraz pomiędzy wszystkimi 
uczestnikami łańcucha.

Begründung

Der Vorschlag erscheint nicht eindeutig hinsichtlich der Geheimhaltungspflichten zwischen 
allen Akteuren in der Informationskette.

Poprawka 241
Artykuł 120 ustęp 1
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Właściwe organa Państw Członkowskich 
informują konsumentów o ryzyku 
stwarzanym przez substancję w sytuacji, gdy 
uważa się to za konieczne dla ochrony 
zdrowia człowieka i środowiska.

Zgodnie z przygotowanymi przez Agencję 
wytycznymi właściwe organa Państw 
Członkowskich informują konsumentów o 
ryzyku stwarzanym przez substancję w 
sytuacji, gdy uważa się to za konieczne dla 
ochrony zdrowia człowieka i środowiska.

Begründung

Leitlinien sollten ausgearbeitet werden, damit die nationale Behörden der Mitgliedstaaten die 
Öffentlichkeit einheitlich informieren.

Poprawka 242
Artykuł 134 ustęp 1

Uchyla się dyrektywy 76/769/EWG, 
91/157/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 
2000/21/WE oraz rozporządzenia (EWG) 
nr 793/93 i (WE) nr 1488/94.

Uchyla się dyrektywy 76/769/EWG, 
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 
2000/21/WE, 2002/95/WE i 2004/37/WE
oraz rozporządzenia (EWG) nr 793/93 i 
(WE) nr 1488/94. 

Begründung

Doppelregelungen sind zu vermeiden. Die genannten Richtlinien und Verordnungen sind 
aufgrund der Änderungen in den vorangegangenen Artikeln entbehrlich.

Poprawka 243
Artykuł 135 a (nowy) tytuł

Zmiana dyrektywy 1998/24/WE

Poprawka 244
Artykuł 135 a (nowy) ustęp 1

Art. 1 ust. 2 dyrektywy 98/24/WE uzupełnia 
się jak następuje: wymogi dyrektywy nie 
obowiązują, jeżeli występują zobowiązania z 
tytułu rozporządzenia (WE) nr xxx 
{rozporządzenia o REACH}.

Begründung

Klarstellung, dass REACH vorrangig Anwendung findet. Doppelregelungen sind zu 
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vermeiden.

Poprawka 245
Artykuł 135 b (nowy) tytuł

Zmiana dyrektywy 2004/37/WE

Poprawka 246
Artykuł 135 b (nowy) ustęp 1

Art. 1 dyrektywy 2004/37/WE uzupełnia się 
o ust. 5 jak następuje: wymogi dyrektywy 
nie obowiązują, jeżeli występują 
zobowiązania z tytułu rozporządzenia (WE) 
nr xxx {rozporządzenia o REACH}.

Begründung

Klarstellung, dass REACH vorrangig Anwendung findet. Doppelregelungen sind zu 
vermeiden.

Poprawka 247
Artykuł 135 c (nowy) tytuł

Zmiana dyrektywy 89/106/EWG

Poprawka 248
Artykuł 135 c (nowy) ustęp 1

Art. 1 ust. 1 dyrektywy 89/106/EWG 
uzupełnia się jak następuje: produkty 
budowlane nie podlegają istotnym 
wymogom niniejszej dyrektywy w 
odniesieniu do higieny, zdrowia i ochrony 
środowiska, jeżeli występują tu 
zobowiązania z tytułu rozporządzenia (WE) 
nr xxx {rozporządzenia o REACH}.

Begründung

Klarstellung, dass REACH vorrangig Anwendung findet. Doppelregelungen sind zu 
vermeiden.
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Poprawka 249
Artykuł 135 d (nowy) tytuł

Zmiana dyrektywy 2000/53/WE

Poprawka 250
Artykuł 135 c (nowy) ustęp 1

Skreśla się art. 4 ust. 2 oraz załącznik II 
dyrektywy 2000/53/WE.

Begründung

In Anhang XVI der REACH-VO werden einheitliche Verbotsregeln aufgestellt.  
Unterschiedliche Verbote in unterschiedlichen Regelungen sind zu vermeiden.

Poprawka 251
Załącznik I b a (nowy)

KATEGORIE ZASTOSOWANIA
Kategoryzacja zastosowań w podziale na 
zastosowania przemysłowe, zawodowe, 
prywatne, jakie należy podać zgodnie z 
przepisem art. 9 ust. 1 lit. a):
- zastosowanie przemysłowe:

wysoki standard kompetencji, 
kwalifikacji i umiejętności pracowników 
wysoki standard nadzoru/ kontroli
wysoki standard działań technicznych

- zastosowanie zawodowe:
różnorodne /inne kompetencje / 
kwalifikacje i umiejętności pracowników
niższy lub zróżnicowany standard 
nadzoru / kontroli
niższy standard działań technicznych

- zastosowanie prywatne:
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brak ekspertyzy / niskie umiejętności 
wdrożenia działań
brak działań technicznych (z wyjątkiem 
określonych wyrobów / produktów)
brak osobistych środków ochronnych 
(ewentualnie w pojedynczych 
przypadkach rękawice, okulary 
ochronne), wrażliwe zespoły

Begründung

Bei diesem Konzept werden typische Belastungssituationen zusammengefasst, die gleiche 
Schutzmassnahmen erfordern. Dies sind die Hauptaufnahmewege des Menschen (oral, 
inhalativ oder dermal), die Eintragswege in die Umwelt (Luft, Wasser, Boden) und die Dauer 
der jeweiligen Exposition (einmalig oder kurzzeitig, gelegentlich, wiederholt oder langfristig). 
Innerhalb dieser Expositionskategorien werden definiert und dann gruppiert: grundsätzliche 
Anwendungsbereiche (industriell, gewerblich oder privater Verbrauch) und tolerable 
Expositionshöhen/-stufen.

Poprawka 252
Załącznik I b b (nowy)

KRYTERIA ZASZEREGOWANIA 
SUBSTANCJI DO 2 LISTY 

OPRACOWANIA ZGODNIE Z 
ARTYKUŁEM 22 F

2 listą opracowania objęte będą:
- substancje spełniające kryteria dla 

substancji PBT zgodnie z załącznikiem 
XII

- substancje, których dane zgłoszono 
zgodnie z art. 22 lit. a)-c) odnośnie do 
ich właściwości, zastosowania i 
narażenia i które wskazują na wysoki 
poziom toksyczności i narażenia.

A) Kryteria wysokiej toksyczności
Wysoka toksyczność występuje w przypadku 
zgłoszenia następujących danych:
- bardzo trująca
- trująca
- żrąca
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- uczulająca
- 3 kategorii CPR
- toksyczność w roztworze wodnym 

poniżej 1 mg/l
B) Kryteria wysokiego narażenia
- powtarzalne, długotrwałe narażenie 

człowieka
- powtarzalne długotrwałe narażenie 

środowiska
Powyższe nie odnosi się do substancji
- łatwo ulegających degradacji w 

środowisku
- związanych w macierzy
- stosowanych w preparatach w 

stężeniach poniżej 1 % 
- stosowanych w wyrobach w stężeniach 

poniżej 0,1 % 
- których stosowanie objęte jest innymi 

uregulowaniami, usuniętymi z zakresu 
obowiązywania REACH

Poprawki Parlamentu

Poprawka 253
Załącznik II, substancje dodatkowe / grupy

Nr EINECS Nazwa/grupa Nr CAS
Gazy szlachetne
Substancje normalnie występujące w środkach 
spożywczych, jak kwas cytrynowy, cukier, oleje, 
kwasy tłuszczowe etc.
Gazy techniczne, jak wodór, metan, azot, biogazy
Substancje nieorganiczne szeroko 
rozpowszechnione lub co do których istnieje 
wystarczająca wiedza na temat stwarzanych przez 
nie zagrożeń, np. chlorek sodu, soda, węglan 
potasu, tlenek wapnia, złoto, srebro, aluminium, 
magnez, silikaty, szkła, fryty

265-995-8 Masa celulozowa 65996-61-4
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Begründung

Die Liste der aufgeführten Edelgase ist nicht vollständig; gleiches gilt für die Gruppe der 
aufgeführten Lebensmittelinhaltsstoffe sowie der Auflistung der anorganischen Stoffe.  Im 
Falle der technischen Gase erscheint eine Registrierungspflicht nach heutigem Stand der 
Kenntnis unverhältnismäßig.  Zellstoffe: siehe Änderungsantrag zu Artikel 3 (14) a (neu).  Die 
Kommission wird aufgefordert, innerhalb eines Jahres die genannten Stoffgruppen zu 
ergänzen respektive weitere konkrete Einzelsubstanzen in den Anhang aufzunehmen.

Poprawka 254
Załącznik III ustęp 8

8) Minerały, rudy oraz substancje 
występujące w przyrodzie, niebędące 
substancjami niebezpiecznymi w rozumieniu 
dyrektywy 67/548, o ile podczas obróbki nie 
został zmieniony ich skład chemiczny;

8) Minerały, rudy oraz substancje 
występujące w przyrodzie i substancje 
identyczne z naturalnymi, niebędące 
substancjami niebezpiecznymi w rozumieniu 
dyrektywy 67/548, o ile podczas obróbki nie 
został zmieniony ich skład chemiczny;

Begründung

Natürliche und naturidentische Stoffe sind gleichzustellen, da sie voneinander chemisch und 
physikalisch nicht unterscheidbar sind. Es macht keinen Unterschied – insbesondere nicht für 
den Gesundheits- oder Umweltschutz, ob z.B. Natriumchlorid (Kochsalz) aus natürlichen 
Quellen kommt oder durch einen chemischen Prozess hergestellt wurde.

Poprawka 255
Załącznik IV, wytyczne

Załączniki IV do IX zawierają dane, 
niezbędne dla celów rejestracji i oceny 
zgodnie z przepisami art. 9, 11, 12, 39, 40 i 
44. Dane bazowe dla najniższego progu 
ilościowego podane są w załączniku V. W 
każdym przypadku osiągnięcia wyższego 
progu ilościowego należy sporządzić 
dodatkowe dane, wymienione w załączniku 
właściwym dla danego progu. Wymagane 
dane są różne dla każdej substancji zależnie 
od ilości, zastosowania i narażenia. W 
związku z tym załączniki należy traktować 
kompleksowo i wspólnie z ogólnymi 
przepisami w sprawie rejestracji, oceny i 
obowiązku staranności.

Załączniki IV – VI, IX zawierają dane 
niezbędne dla celów rejestracji i oceny 
zgodnie z przepisami art. 9, 12, 40 i 44. 
Dane bazowe dla wszystkich substancji > 
1t/a podane są w załączniku V. Przy 
podawaniu podczas rejestracji kategorii 
narażenia i kategorii zastosowania z 
powtarzalnym lub długotrwałym 
narażeniem człowieka i środowiska zgodnie 
z załącznikiem IXa uwzględnić należy 
dodatkowe dane / informacje, o których 
mowa w załączniku VI, odpowiednio do 
danej kategorii. Zasadniczo takie dane / 
informacje nie są wymagane, jeśli nie 
zostaje osiągnięty poziom określonych 
kryteriów granicznych danej kategorii 
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narażenia i kategorii zastosowania lub 
poziom zawartości substancji w preparacie i 
w produkcie (jak np. limity znakowania 
substancji w preparatach) 
Dane leżące poniżej tych kryteriów 
granicznych należy podać jedynie w 
uzasadnionych pojedynczych przypadkach 
(np. jako efekt oceny).

Begründung

Die risiko-unabhängigen Informationsanforderungen nach Mengenschwellen gemäß Anhang 
IV in Verbindung mit den Anhängen V-VIII führen zu zahlreichen unnötigen Tierversuchen 
und teuren Datenfriedhöfen. Es muss unbedingt sichergestellt sein, dass nur Daten erhoben 
werden, die zur Risikobewertung wirklich notwendig sind.

Poprawka 256
Załącznik IV krok 1

Rejestrujący zbiera wszystkie istniejące
wyniki badań na temat rejestrowanej 
substancji. Jeżeli jest to możliwe, dane 
rejestracyjne zgodnie z postanowieniami art. 
10 lub 17 powinno przedkładać konsorcjum, 
dzięki czemu dostępne będą wyniki badań 
wszystkich uczestników, uniknie się 
podwójnej pracy, a koszty będą niższe. 
Rejestrujący powinien także zebrać inne 
istniejące dane o substancji. Należą do nich 
dane alternatywne informujące o wiążących 
się z substancją zagrożeniach, a które w 
określonych przypadkach mogą zastąpić 
dane pochodzące z prób na zwierzętach (np. 
dane QSAR, dane ekstrapolowane z innych 
substancji, dane z badań in vitro, dane 
epidemiologiczne). Ponadto uzyskać trzeba 
informacje o narażeniu, zastosowaniu i 
zarządzaniu ryzykiem zgodnie z przepisami 
art. 9 i załącznika V. Po zapoznaniu się z 
wszystkimi tymi informacjami rejestrujący 
może ocenić, czy są one wystarczające, czy 
też nie. 

Rejestrujący zbiera wszystkie istniejące 
informacje mające znaczenie dla jego 
oceny ryzyka na temat rejestrowanej 
substancji. Jeżeli jest to możliwe, dane 
rejestracyjne zgodnie z postanowieniami art. 
10 lub 17 powinno przedkładać konsorcjum, 
dzięki czemu dostępne będą wyniki badań 
wszystkich uczestników, uniknie się 
podwójnej pracy, a koszty będą niższe. Z 
tego względu przed ustaleniem potrzebnych 
dla oceny ryzyka samoistnych danych 
trzeba określić lub ustalić istotne 
informacje w kontekście zidentyfikowanych 
zastosowań / kategorii zastosowań, 
związanego z nimi narażenia lub kategorii 
narażenia oraz istniejących i zalecanych 
środków zarządzania ryzykiem. Rejestrujący 
powinien także zebrać inne istniejące dane o 
substancji odnoszące się do 
zidentyfikowanych zastosowań i narażenia 
lub przynajmniej zgodnie z kategoriami 
zastosowań i narażenia z uwzględnieniem 
istniejących i zalecanych środków 
zarządzania ryzykiem. Należą do nich dane 
alternatywne informujące o wiążących się z 
substancją zagrożeniach, a które w 
określonych przypadkach mogą zastąpić 
dane pochodzące z prób na zwierzętach (np. 
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dane QSAR, dane ekstrapolowane z innych 
substancji, dane z badań in vitro, dane 
epidemiologiczne). Po zapoznaniu się z 
wszystkimi tymi informacjami rejestrujący 
powinien ocenić, czy są one wystarczające, 
czy też nie. 

Poprawka 257
Załącznik IV krok 2

Rejestrujący ustala, jakie dane potrzebne są 
dla dokonania rejestracji. Najpierw należy 
ustalić, który załącznik lub załączniki są 
właściwe z uwagi na ilość substancji. Z 
załączników tych wynika, jakie należy 
sporządzić dane standardowe. Należy jednak 
rozpatrywać je wspólnie z załącznikiem IX, 
który w uzasadnionych przypadkach 
dopuszcza wyjątki od standardowego 
programu badań. Celem stwierdzenia 
potrzeby informacji o substancji uwzględnić
należy przede wszystkim dane na temat 
narażenia, zastosowania i zarządzania 
ryzykiem. 

Rejestrujący ustala, jakie dane potrzebne są 
dla dokonania rejestracji. Z załącznika V
wynika, jakie należy sporządzić dane 
standardowe. Załącznik IXa podaje, jakie 
potrzebne będą dodatkowe dane /
informacje odpowiednio do danej kategorii 
zgodnie z wymogami załącznika VI. 
Zasadniczo takie dane / informacje nie są 
wymagane, jeśli nie zostaje osiągnięty 
poziom określonych kryteriów granicznych 
danej kategorii narażenia i kategorii 
zastosowania lub poziom zawartości 
substancji w preparacie i w produkcie (por. 
art. 13 oraz np. limity znakowania 
substancji w preparatach). Stwierdzenie
potrzeby informacji ustala się na podstawie
danych na temat narażenia lub kategorii 
narażenia, zidentyfikowanego zastosowania 
lub kategorii zastosowania i istniejącego 
lub zalecanego zarządzania ryzykiem. 

Poprawka 258
Załącznik IV krok 4

W niektórych sytuacjach nie ma potrzeby 
pozyskiwania nowych danych. Jednak w 
przypadku luk informacyjnych należy zebrać 
brakujące dane według progów ilościowych
(załączniki V i VI) albo należy 
zaproponować strategię badań (załączniki 
VII i VIII). Badania na kręgowcach 
powinny być prowadzone lub proponowane 
wyłącznie jako środek ostateczny, gdy 
wszystkie inne źródła danych zostają 
wyczerpane. W niektórych przypadkach, 

W niektórych sytuacjach nie ma potrzeby 
pozyskiwania nowych danych. Jednak w 
przypadku luk informacyjnych należy zebrać 
brakujące dane (załączniki V, VI i IXa)).
Badania na kręgowcach powinny być 
prowadzone lub proponowane wyłącznie 
jako środek ostateczny, gdy wszystkie inne 
źródła danych zostają wyczerpane. Przed 
przystąpieniem do badań na kręgowcach 
rejestrujący ma obowiązek sprawdzić, czy 
potrzebne dane można uzyskać z innych 
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zgodnie z załącznikami V do IX, niezbędne 
może okazać się przeprowadzenie 
określonych badań wcześniej niż 
przewidziano w standardowym programie 
badań lub dodatkowo do standardowego 
programu badań. 

źródeł, dzięki prawomocnym wobec badań 
na zwierzętach metodom alternatywnym, 
poprzez QSAR, ekstrapolację danych o 
innych substancjach, z istniejących 
doświadczeń, danych epidemiologicznych 
etc. Ponadto musi sprawdzić, czy w 
przypadku jego zidentyfikowanych celów 
zastosowania działania na rzecz redukcji 
narażenia czynią zbędnymi ustalanie 
danych, zwłaszcza prowadzenie badań na 
zwierzętach. W tym celu musi on ocenić 
istniejące środki zarządzania ryzykiem w 
kontekście danych kategorii narażenia oraz 
zbadać, czy możliwe są dalej idące działania 
zarządzania ryzykiem. Przed zleceniem 
prowadzenia badań rejestrujący musi 
zebrać wszelkie pozostałe istniejące 
informacje, dzięki którym takie badania 
mogą stać się zbędne. Nowe badania na 
kręgowcach powinny być prowadzone 
wyłącznie jako środek ostateczny, gdy 
wszystkie inne źródła danych zostają 
wyczerpane. Jeśli w związku z kategorią 
narażenia zgodnie z załącznikiem IXa 
informacja przewidziana jest jako 
obowiązkowa, można odstąpić od jej 
przedłożenia, gdy jej ustalenie jest 
technicznie niemożliwe lub niepotrzebne z 
naukowego punktu widzenia. W takich 
przypadkach dla potrzeb rejestracji 
rejestrujący musi dostarczyć 
przekonywające uzasadnienie.

Begründung

Die Informations- und Prüfanforderungen sind deshalb an der tatsächlichen 
Expositionssituation und nicht nach Mengenschwellen auszurichten. Deshalb ist zunächst ein 
Mindestdatensatz nach Anhang V erforderlich. Darüber hinausgehende Prüfungen aus 
Anhang VI sind im Sinne des Gesundheits- und Verbraucherschutzes sowie des Tierschutzes 
nur erforderlich, wenn sie für die Beurteilung einer sicheren Anwendung auf Basis der 
tatsächlich vorhandenen Exposition nach Anhang IXa auch wirklich notwendig sind.

Poprawka 259
Załącznik V, informacje bazowe

W kolumnie 1 niniejszego Załącznika 
wymienione są informacje bazowe, które 

W kolumnie 1 niniejszego Załącznika 
wymienione są informacje bazowe, które 



PE 357.851v01-00 114/1 PA\566105PL.doc

PL

należy podać dla wszystkich substancji 
produkowanych lub importowanych w 
ilościach powyżej 1 tony zgodnie z art. 11 
ust. 1 lit. a). Kolumna 2 wymienia warunki, 
pod jakimi można zrezygnować z tych 
informacji, zastąpić je innymi albo ustalić w 
innym stadium procedury albo odstąpić 
podobnie jak od postanowień wymienionych 
w kolumnie 1. W przypadku spełnienia 
warunków odstąpienia od informacji 
bazowych zgłaszający musi je wyraźnie 
wskazać i uzasadnić w odpowiednich 
pozycjach rejestracyjnego dossier.

należy podać dla wszystkich substancji 
produkowanych lub importowanych w 
ilościach powyżej 1 tony zgodnie z art. 9 ust. 
1 lit. a) pkt vi). Kolumna 2 wymienia 
warunki, pod jakimi można zrezygnować z 
tych informacji, zastąpić je innymi albo 
ustalić w innym stadium procedury albo 
odstąpić podobnie jak od postanowień 
wymienionych w kolumnie 1. W przypadku 
spełnienia warunków odstąpienia od 
informacji bazowych zgłaszający musi je 
wyraźnie wskazać i uzasadnić w 
odpowiednich pozycjach rejestracyjnego 
dossier. Jeśli ustalenie informacji jest 
technicznie niemożliwe albo niepotrzebne z 
innych przyczyn z naukowego punktu 
widzenia, należy to uzasadnić.

Ponadto zgłaszający może poczynić 
odstępstwa od informacji wymaganych 
zgodnie z kolumną 1 niniejszego załącznika 
zgodnie z ogólnymi postanowieniami 
załącznika IX. Również w takim przypadku 
odstępstwa te należy wyraźnie wskazać i 
uzasadnić w odpowiednich pozycjach 
rejestracyjnego dossier podając przy tym 
właściwe postanowienia z kolumny 2 lub 
załącznika IX albo X1.

Ponadto zgłaszający może poczynić 
odstępstwa od informacji wymaganych 
zgodnie z kolumną 1 niniejszego załącznika 
zgodnie z ogólnymi postanowieniami 
załącznika IX. Również w takim przypadku 
odstępstwa te należy wyraźnie wskazać i 
uzasadnić w odpowiednich pozycjach 
rejestracyjnego dossier.

Przed przeprowadzeniem nowych badań 
należy dokonać oceny właściwości 
substancji wymienionych w niniejszym 
Załączniku na bazie wszystkich istniejących 
danych in vitro, in vivo, danych 
historycznych, ważnych danych (Q)SAR 
oraz danych substancji pokrewnych 
strukturalnie (koncepcja analogii).

Przed przeprowadzeniem nowych badań 
należy dokonać oceny właściwości 
substancji wymienionych w niniejszym 
Załączniku na bazie wszystkich istniejących 
danych in vitro, in vivo, danych 
historycznych, ważnych danych (Q)SAR 
oraz danych substancji pokrewnych 
strukturalnie (koncepcja analogii).
Dodatkowo obowiązują warunki i kryteria, 
wymienione w wytycznych dla spełnienia 
wymogów załączników IV – IX.

1 Uwaga: wymienione w załączniku X 
warunki, pod którymi można zrezygnować z 
określonych badań, obowiązują także jeśli 
nie zostały powtórzone w kolumnie 2.

Begründung

Neben den Begründungen zu den Änderungsanträgen zum Anhang IV bewirken die 
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vorgeschlagenen Änderungen, dass bei gleichem Sicherheitsstandart nur die wirklich 
notwendigen Tierversuche gemacht werden.

Poprawka 260
Załącznik V punkt 5.6 i punkt 5.14

tekst zostaje skreślony

Begründung

Beide Punkte entfallen inklusive ihres deskriptiven Teils, da die Prüfung der 
Oberflächenspannung für die Bewertung und Risikominderungsmaßnahmen generell ohne 
Bedeutung ist.  Eine generelle Prüfung der granolometrie erscheint unverhältnismäßig.

Poprawka 261
Załacznik V punkt 6.4 a (nowy)

6.4.a) ostra toksyczność: przyjęcie drogą 
ustną lub w pojedynczych przypadkach, 
zależnie od ryzyka, przyjęcie przez skórę lub 
drogami oddechowymi.

Poprawka 262
Załącznik V punkt 7.1.1 i 7.1. a (nowy)

7.1.1. Toksyczność krótkotrwała dla dafni 7.1.1. Toksyczność krótkotrwała dla dafni 
lub dla ryb
7.1. a nowa lekka biodegradacja: w 
przypadku substancji nieorganicznych 
badania nie są wymagane.

Begründung

Unternehmen sollte es freistehen, auch vorliegende Kurzzeittoxizitätstests für Fische statt der 
Daphnientoxizität einzureichen.

Poprawka 263
Załącznik VI dodatkowe informacje bazowe

DODATKOWE INFORMACJE BAZOWE DLA 
SUBSTANCJI PRODUKOWANYCH ALBO 

IMPORTOWANYCH W ILOŚCI 10 TON LUB 

DODATKOWE INFORMACJE DLA SUBSTANCJI 
PRODUKOWANYCH ALBO IMPORTOWANYCH W 

ILOŚCI 1 TONY LUB WIĘCEJ 
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WIĘCEJ

W kolumnie 1 niniejszego załącznika 
wymienione są informacje bazowe, które 
należy podać, dodatkowo obok informacji 
wymaganych zgodnie z załącznikiem V, dla 
wszystkich substancji produkowanych lub 
importowanych w ilościach powyżej 10 ton
zgodnie z art. 11 ust. 1 lit b). Kolumna 2 
wymienia warunki, pod jakimi można 
zrezygnować z tych informacji, zastąpić je 
innymi albo ustalić w innym stadium 
procedury albo odstąpić podobnie jak od 
postanowień wymienionych w kolumnie 1. 
W przypadku spełnienia warunków 
odstąpienia od informacji bazowych
rejestrujący musi je wyraźnie wskazać i 
uzasadnić w odpowiednich pozycjach 
rejestracyjnego dossier. 

W kolumnie 1 niniejszego załącznika 
wymienione są informacje bazowe, które 
należy podać, dodatkowo obok informacji 
wymaganych zgodnie z załącznikiem V, dla 
wszystkich substancji produkowanych lub 
importowanych w ilościach powyżej 1 tony
zgodnie z art. 9 ust. 1 lit a) pkt vi) z 
zachowaniem załączników I i IX, jeżeli jest 
to wymagane w związku z kategorią 
narażenia i kategorią zastosowania zgodnie 
z załącznikiem IXa. Kolumna 2 wymienia 
przykładowo warunki, pod jakimi można 
zrezygnować z tych informacji, zastąpić je 
innymi albo ustalić w innym stadium 
procedury albo odstąpić podobnie jak od 
postanowień wymienionych w kolumnie 1. 
W przypadku odstąpienia od wymaganych 
zgodnie z załącznikiem IXa dodatkowych 
informacji rejestrujący musi je wyraźnie 
wskazać i uzasadnić w odpowiednich 
pozycjach rejestracyjnego dossier. Jeśli 
podanie określonych informacji jest 
technicznie niemożliwe albo niepotrzebne z 
innych przyczyn z naukowego punktu 
widzenia, należy to uzasadnić.

Ponadto rejestrujący może poczynić 
odstępstwa od informacji wymaganych 
zgodnie z kolumną 1 niniejszego załącznika 
zgodnie z ogólnymi postanowieniami 
załącznika IX. Również w takim przypadku 
odstępstwa te należy wyraźnie wskazać i 
uzasadnić w odpowiednich pozycjach 
rejestracyjnego dossier podając przy tym 
właściwe postanowienia z kolumny 2 lub 
załącznika IX albo X8.

Ponadto rejestrujący może poczynić 
odstępstwa od informacji wymaganych 
zgodnie z kolumną 1 niniejszego załącznika 
zgodnie z ogólnymi postanowieniami 
załącznika IX. Również w takim przypadku 
odstępstwa te należy wyraźnie wskazać i 
uzasadnić w odpowiednich pozycjach 
rejestracyjnego dossier podając przy tym 
właściwe postanowienia z kolumny 2 lub 
załącznika IX albo X8.

Przed przeprowadzeniem nowych badań 
należy dokonać oceny właściwości 
substancji wymienionych w niniejszym 
Załączniku na bazie wszystkich istniejących 
danych in vitro, in vivo, danych 
historycznych, ważnych danych (Q)SAR 
oraz danych substancji pokrewnych 
strukturalnie (koncepcja analogii). Jeżeli dla 
określonych właściwości/kierunków 
działania (endpoints) nie zostaną podane 
informacje z innych przyczyn niż 

Przed przeprowadzeniem nowych badań 
należy dokonać oceny właściwości 
substancji wymienionych w niniejszym 
Załączniku na bazie wszystkich istniejących 
danych in vitro, in vivo, danych 
historycznych, ważnych danych (Q)SAR 
oraz danych substancji pokrewnych 
strukturalnie (koncepcja analogii). Jeżeli dla 
określonych właściwości/kierunków 
działania (endpoints) nie zostaną podane 
informacje z innych przyczyn niż 



PA\566105PL.doc 117/1 PE 357.851v01-00

PL

wymienione w kolumnie 2 niniejszego 
załącznika albo w załączniku IX, przyczyny 
te również należy wyraźnie podać i 
uzasadnić. 

wymienione w kolumnie 2 niniejszego 
załącznika albo w załączniku IX, przyczyny 
te również należy wyraźnie podać i 
uzasadnić. Dodatkowo obowiązują warunki 
i kryteria wymienione w wytycznych dla 
spełnienia wymogów załączników IV – IX. 

Poprawka 264
Załącznik VI wymagania w zakresie badań

Nowy załącznik VI obejmuje następujące 
badania:
- wszystkie badania, które zostały skreślone 
przy zmianie załącznika V
- wszystkie badania objęte pierwotnym 
załącznikiem VI, które nie zostały 
przeniesione do (nowego) Załącznika V 
- wszystkie badania z załączników VII i 
VIII.

Begründung

Siehe vorhergehenden Begründungen.

Poprawka 265
Załącznik VII

załącznik zostaje skreślony

Begründung

Die Prüfanforderungen wurden in Anhang VI überführt.

Poprawka 266
Załącznik VIII

załącznik zostaje skreślony.

Begründung

Die Prüfanforderungen wurden in Anhang VI überführt.
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Zmiany Parlamentu

Poprawka 267
Załącznik IX a (nowy)KATEGORIE ZASTOSOWAŃ / KATEGORIE NARAŻENIA 

MATRYCA1 Z WYMOGAMI INFORMACYJNYMI

W załączniku IXa wymienione są wymogi informacyjne, które należy spełnić zgodnie z 
przepisami art. 9 ust. 1 lit. a) pkt. vi) z uwzględnieniem załącznika IV i IX jako uzupełnienie 
informacji wymaganych w załączniku V w odniesieniu do wszystkich substancji 
produkowanych albo importowanych w ilości 1 tony lub więcej, jeżeli jest to wymagane na 
podstawie odpowiedniego zaklasyfikowania do kategorii narażenia zgodnie z poniższą 
matrycą.

A) Narażenie człowieka 
przemysłowe zawodowe prywatne

drogami 
oddechowy
mi 
krótkotrwał
e

załącznik V 
(ostre zatrucie drogami 
oddechowymi lub jako skutek 
ostrego zatrucia przez jamę ustną 
z uwzględnieniem skutków 
żrących, podrażniających, 
uczulenia) 

załącznik V 
(ostre zatrucie drogami 
oddechowymi lub jako skutek 
ostrego zatrucia przez jamę ustną 
z uwzględnieniem skutków 
żrących, podrażniających, 
uczulenia) 

załącznik V 
(ostre zatrucie drogami 
oddechowymi lub jako skutek 
ostrego zatrucia przez jamę ustną z 
uwzględnieniem skutków żrących, 
podrażniających, uczulenia) 

drogami 
oddechowy
mi  
długotrwał
e /
powtarzaln
e

załącznik V
+ określenie DNEL przez 
długotrwałe wdychanie (np. 
zatrucie podostre, podchroniczne 
lub chroniczne (drogi 
oddechowe/jama ustna), 
szkodliwe oddziaływanie na 
rozrodczość, wyjaśnienie 
mutagenności (załącznik VI)

załącznik V
+ określenie DNEL przez 
długotrwałe wdychanie (np. 
zatrucie podostre, podchroniczne 
lub chroniczne (drogi 
oddechowe/jama ustna), 
szkodliwe oddziaływanie na 
rozrodczość, wyjaśnienie 
mutagenności (załącznik VI)

załącznik V
+ określenie DNEL przez 
długotrwałe wdychanie (np. 
zatrucie podostre, podchroniczne 
lub chroniczne (drogi 
oddechowe/jama ustna), szkodliwe 
oddziaływanie na rozrodczość, 
wyjaśnienie mutagenności 
(załącznik VI) 

jama ustna 
jednorazow
o / 
krótkotrwal
e

- załącznik V załącznik V

jama ustna  
długotrwal
e /
powtarzaln
e

- - załącznik V
+ określenie DNEL przez 
długotrwałe przyjmowanie przez 
usta (np. zatrucie podostre, 
podchroniczne lub chroniczne (Zał. 
VI), szkodliwe działanie na 
rozrodczość, wyjaśnienie 
mutagenności (załącznik VI)) 

skórne 
krótkotrwał
e

załącznik V 
(ostre zatrucie skórne lub skutek 
ostrego zatrucia przez jamę ustną 
z uwzględnieniem działania 
żrącego/drażniącego, uczulenia)

załącznik V 
(ostre zatrucie skórne lub skutek 
ostrego zatrucia przez jamę ustną 
z uwzględnieniem działania 
żrącego/drażniącego, uczulenia) 

załącznik V 
(ostre zatrucie skórne lub skutek 
ostrego zatrucia przez jamę ustną z 
uwzględnieniem działania 
żrącego/drażniącego, uczulenia) 
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skórne 
powtarzaln
e / 
długotrwał
e

załącznik V
+ określenie DNEL przez 
długotrwałe wchłanianie przez 
skórę (np.zatrucie podostre, 
podchroniczne lub chroniczne 
(drogi oddechowe/jama ustna), 
szkodliwe oddziaływanie na 
rozrodczość, wyjaśnienie 
mutagenności (załącznik VI); 
według załącznika V tylko wtedy, 
gdy nie ma działania żrącego/ 
drażniącego, uczulenia

załącznik V
+ określenie DNEL przez 
długotrwałe wchłanianie przez 
skórę (np.zatrucie podostre, 
podchroniczne lub chroniczne 
(drogi oddechowe/jama ustna), 
szkodliwe oddziaływanie na 
rozrodczość, wyjaśnienie 
mutagenności (załącznik VI); 
według załącznika V tylko wtedy, 
gdy nie ma działania żrącego/ 
drażniącego, uczulenia 

załącznik V
+ określenie DNEL przez 
długotrwałe wchłanianie przez 
skórę (np.zatrucie podostre, 
podchroniczne lub chroniczne 
(drogi oddechowe/jama ustna), 
szkodliwe oddziaływanie na 
rozrodczość, wyjaśnienie 
mutagenności (załącznik VI); 
według załącznika V tylko wtedy, 
gdy nie ma działania żrącego/ 
drażniącego, uczulenia 

Uwaga: kryteria dla kategorii „drogami oddechowymi krótkotrwałe”, „drogami 
oddechowymi długotrwałe / powtarzalne”, „przez jamę ustną jednorazowe / krótkotrwałe”, 
„skórne krótkotrwałe”, „skórne długotrwałe / powtarzalne” należy jeszcze zdefiniować dla 
różnych kategorii zastosowań. Powinno to być dokonane w ramach projektu implementacji 
(Implementation Projects - RIP) REACH.

1 Wyklucza się niektóre kombinacje, jak np. długotrwałe narażenie na zatrucie przez jamę 
ustną w sektorze przemysłowym. Dlatego dla takich kombinacji nie tworzy się kategorii. W 
szczególnych przypadkach konieczne może stać się rozszerzenie matrycy o jedną lub kilka 
dalszych kategorii. 

B) Matyca kategorii narażenia środowiska (z praktycznymi przykładami)
przemysłowe zawodowe prywatne

woda  
jednorazowe

załącznik V
określenie ostrego PNEC (ostre 
zatrucie dafni / ryb) 

załącznik V
określenie ostrego PNEC (ostre 
zatrucie dafni / ryb) 

-

woda  
długotrwałe
lokalne

załącznik V
+ określenie PNEC długotrwałe 
(długotrwałe zatrucie ryb/ dafni 
(załącznik VI) lub pochodna 
ostrego zatrucia wód (załącznik 
V), współczynnik 1.000) 

załącznik V
+ określenie PNEC długotrwałe 
(długotrwałe zatrucie ryb/ dafni 
(załącznik VI) lub pochodna 
ostrego zatrucia wód (załącznik 
V), współczynnik 1.000)  

-

woda  
długotrwałe
rozproszone

- - załącznik V
+ określenie PNEC długotrwałe 
(długotrwałe zatrucie ryb/ dafni 
(załącznik VI) lub pochodna 
ostrego zatrucia wód (załącznik 
V), współczynnik 1.000)  

gleba  
jednorazowe 

- załącznik V
określenie ostrego PNEC (ostre 
zatrucie dafni/ ryb)

załącznik V
określenie ostrego PNEC (ostre 
zatrucie dafni/ ryb) 

gleba  
długotrwałe 
lokalne

- załącznik V
+ określenie PNEC długotrwałe 
(np. długotrwałe zatrucie ryb / 
dafni /testy glebowe (załącznik 
VI) lub pochodna ostrego 
zatrucia wód (załącznik V) jeśli 
możliwe) 

-
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gleba  
długotrwałe 
rozproszone

załącznik V
+określenie PNEC długotrwałe 
(np. długotrwałe zatrucie ryb / 
dafni /testy glebowe (załącznik 
VI) lub pochodna ostrego 
zatrucia wód (załącznik V) jeśli 
możliwe)

- załącznik V
+określenie PNEC długotrwałe 
(np. długotrwałe zatrucie ryb / 
dafni /testy glebowe (załącznik 
VI) lub pochodna ostrego 
zatrucia wód (załącznik V) jeśli 
możliwe) 

atmosfera 
jednorazowe 

załącznik V 
(ostre zatrucie przez drogi 
oddechowe lub pochodna ostrego 
zatrucia przez jamę ustną z 
uwzględnieniem działania 
żrącego/drażniącego, uczulenia)

załącznik V 
(ostre zatrucie przez drogi 
oddechowe lub pochodna ostrego 
zatrucia przez jamę ustną z 
uwzględnieniem działania 
żrącego/drażniącego, uczulenia) 

załącznik V 
(ostre zatrucie przez drogi 
oddechowe lub pochodna ostrego 
zatrucia przez jamę ustną z 
uwzględnieniem działania 
żrącego/drażniącego, uczulenia) 

atmosfera 
długotrwałe 
lokalne

załącznik V
+ określenie DNEL przez 
długotrwałe wdychanie (np. 
zatrucie podostre, podchroniczne 
lub chroniczne (drogi 
oddechowe/jama ustna), 
szkodliwe działanie na 
rozrodczość, wyjaśnienie 
mutagenności (załącznik VI)

załącznik V
+ określenie DNEL przez 
długotrwałe wdychanie (np. 
zatrucie podostre, podchroniczne 
lub chroniczne (drogi 
oddechowe/jama ustna), 
szkodliwe działanie na 
rozrodczość, wyjaśnienie 
mutagenności (załącznik VI)

-

atmosfera  
długotrwałe 
rozproszone

- - załącznik V
+ określenie DNEL przez 
długotrwałe wdychanie (np. 
zatrucie podostre, podchroniczne 
lub chroniczne (drogi 
oddechowe/jama ustna), 
szkodliwe działanie na 
rozrodczość, wyjaśnienie 
mutagenności (załącznik VI)


