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KRÓTKIE UZASADNIENIE

The intention underlying the Commission’s REACH proposal is to simplify, harmonise and 
centralise the different existing bodies of rules governing chemicals and specific substances. 
Calls are being made, rightly, for chemicals to be registered and assessed in keeping with a 
Europe-wide standard coherent approach, taking into account the principle of sustainable 
development and health and safety at work. The REACH proposal, therefore, is 
fundamentally to be welcomed. On the other hand, economic aims such as competitiveness, 
innovation capacity, or protecting jobs must not be neglected, least of all given the difficult 
economic situation currently facing Europe.

Unfortunately, the law on chemicals and substance-related health and environmental 
protection have already assumed such proportions and complexity that the resulting costly red 
tape imposed on industry, and small and medium-sized enterprises (SMEs) in particular, is 
virtually impossible to cope with. Unless the REACH information and assessment procedures 
can be slimmed down, the shortcomings as regards implementation, which already occur at 
the present time, will continue to worsen. Not only would this jeopardise the competitive and 
innovation potential of European industry – and hence put numerous jobs at risk – but it 
would also run counter to the ambitious goals and expectations implied in better health and 
environmental protection.

Your draftsman is seeking to help make the REACH requirements more practicable and 
comprehensible. The amendments proposed are grouped together in the following broad 
subject areas:

1. Exposure and use categories

One of the main problems in the REACH proposal is that manufacturers of substances, 
importers, and downstream users have no standard procedure for assessing the risks 
associated with a substance and passing on that information. The present draft calls for 
information on the composition of uses to be actively exchanged between the 
manufacturer/importer on the one hand and downstream users and, where applicable, their 
customers on the other. This is likely to prove difficult in practice, since it would often be 
necessary to disclose confidential information and trade secrets. 

One solution would be to employ use and exposure categories in order to simplify 
communication along the value added chain, make exposure assessment easier for substance 
users to handle, and highlight measures needed to minimise risks. However, the latitude 
afforded to substance users should not be restricted unnecessarily. In addition, specific 
scenarios should be classed in general categories so as to ensure that confidential information 
will not have to be passed on. That notwithstanding, when categorisation poses problems, 
firms should continue to be allowed to treat the exceptions concerned as special cases.
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2. Prioritisation

In the REACH proposal prioritisation is based solely on quantitative criteria. However, it is 
important for the environment and consumers that the first substances to be assessed for 
registration purposes should be those entailing the greatest potential risk. In other words, 
qualitative criteria, based on toxicologically/environmentally significant properties, use, 
exposure, and production volume, should likewise be taken into account. This core 
information must be provided to enable priorities to be determined according to the degree of 
risk.

If the requirements for industry and authorities were ranked on a balanced, comprehensible 
scale of priorities, health and environmental protection could be improved within reasonable 
time-frames in return for a calculable financial outlay.

3. Simplification / Avoiding duplicate regulation of industrial health and safety

The proposal for a regulation should be made more practicable and cost effective, and less 
time consuming. The registration procedure, among other things, should be simplified to that 
end. The scope of the regulation should also be geared more accurately to existing law so as 
to avoid duplicate regulation.

4. Enhanced innovation capacity and competitiveness

REACH must not shackle research and innovation or needlessly impede the competitiveness 
of the European chemical industry and its downstream users.

5. Stronger role for the Agency

The Agency alone – and not the national authorities in question – must be responsible for all 
matters related to assessment so as to make for uniformity and legal certainty in all parts of 
Europe.

6. Protection of trade secrets and proprietary rights

It is important to implement an efficient and workable system in such a way as to prevent the 
disclosure of information being at odds with the protection of trade secrets and proprietary 
rights. This is a vital consideration for SMEs in particular, since innovations are their 
lifeblood.
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POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 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 Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 1

1) Swobodny obrót substancjami w ich 
postaci własnej, jako składników preparatu 
albo w wyrobach stanowi istotny aspekt 
rynku wewnętrznego i w znacznej mierze 
przyczynia się do utrzymania właściwego 
poziomu zdrowia i samopoczucia 
konsumentów i pracowników, 
uwzględnienia ich interesów społecznych i 
ekonomicznych, a także konkurencyjności 
przemysłu chemicznego.

1) Swobodny, bezpieczny i 
niebiurokratyczny obrót substancjami 
rozsądnym kosztem w ich postaci własnej, 
jako składników preparatu albo w wyrobach 
stanowi istotny aspekt rynku wewnętrznego 
i w znacznej mierze przyczynia się do 
utrzymania właściwego poziomu zdrowia i 
samopoczucia konsumentów i pracowników, 
uwzględnienia ich interesów społecznych i 
ekonomicznych oraz ochrony flory i fauny, 
a także konkurencyjności przemysłu 
chemicznego.

Uzasadnienie

Powinniśmy zajmować się nie tylko swobodnym obrotem substancjami, ale także 
przestrzeganiem norm bezpieczeństwa i środkami, które zagwarantują, że zdrowie publiczne i 
równowaga ekologiczna nie będą zagrożone.

Należy podkreślić, że równowaga ekologiczna jest ważnym czynnikiem związanym z 
konkurencyjnością.

Rozporządzenie REACH nie powinno niepotrzebnie zakłócać bezpiecznego obchodzenia się z 
substancjami ani konkurencyjności przemysłu.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 2

2) Sprawne funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego substancji we Wspólnocie 
uda się osiągnąć tylko wówczas, gdy 
wymogi dotyczące substancji nie będą się 

2) Sprawne funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego substancji we Wspólnocie 
uda się osiągnąć tylko wówczas, gdy 
wymogi dotyczące bezpiecznego

  
1 Dz.U. C xxx z ##, str. xxx.
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znacznie różniły w poszczególnych 
Państwach Członkowskich.

zarządzania substancjami zostaną uściślone 
i wszechstronnie zdefiniowane i nie będą się 
znacznie różniły w poszczególnych 
Państwach Członkowskich.

Uzasadnienie

Efektywna organizacja tego rynku pod względem gospodarczym i społecznym wymaga 
określonych norm bezpieczeństwa w zarządzaniu substancjami oraz wszechstronnych 
przepisów dotyczących ich użytkowania w trosce o ochronę interesu publicznego.

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 3

3) W ramach zbliżania przepisów prawnych 
dotyczących chemikaliów należy zapewnić 
wysoki poziom ochrony zdrowia i 
środowiska naturalnego w celu 
zagwarantowania trwałego rozwoju. 
Stosowanie przepisów prawnych w obrocie 
chemikaliami wewnątrz Wspólnoty jak i w 
handlu międzynarodowym nie może 
powodować żadnej dyskryminacji.

3) W ramach zbliżania przepisów prawnych 
dotyczących chemikaliów należy zapewnić 
wysoki poziom ochrony zdrowia i 
środowiska naturalnego w celu 
zagwarantowania trwałego rozwoju oraz 
zdolności innowacyjnych i 
konkurencyjności. Stosowanie przepisów 
prawnych w obrocie chemikaliami wewnątrz 
Wspólnoty jak i w handlu 
międzynarodowym nie może powodować 
żadnej dyskryminacji i musi być 
kompatybilne z WTO. 

Uzasadnienie

Zabezpieczenie zdolności innowacyjnych i konkurencyjności jest też ważnym celem. 
Kompatybilność przepisów z postanowieniami WTO jest zrozumiała sama w sobie.

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia 3 a (nowy)

3a) Zgodnie z planem działania przyjętym 
dnia 4 września w Johannesburgu przez 
Światowy Szczyt Trwałego Rozwoju, do 
2020 r. chemikalia muszą być produkowane 
i stosowane w sposób nieszkodliwy dla 
zdrowia człowieka i środowiska.

Uzasadnienie
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Należy zauważyć, że cel polegający na ostatecznym doprowadzeniu do produkcji i stosowania 
wyłącznie chemikaliów nieszkodliwych dla zdrowia człowieka i środowiska jest 
zobowiązaniem, które ma być honorowane nie tylko przez Unię Europejską, ale i cały świat. 
Istotną sprawą jest przypomnienie zobowiązań podjętych na Światowym Szczycie w 
Johannesburgu.

Poprawka 5

Punkt uzasadnienia 7

7) Istotnym celem nowego systemu 
ustanowionego na mocy niniejszego 
rozporządzenia jest zachęcanie do 
zastępowania substancji niebezpiecznych 
substancjami lub technologiami mniej 
niebezpiecznymi, o ile istnieją odpowiednie 
rozwiązania alternatywne. Niniejsze 
rozporządzenie nie ma wpływu na 
stosowanie dyrektyw w sprawie ochrony 
pracowników, w szczególności dyrektywy 
Rady 90/394/EWG z dnia 28 czerwca 1990 
r. w sprawie ochrony pracowników przed 
zagrożeniem dotyczącym narażenia na 
działanie czynników rakotwórczych podczas 
pracy (szósta dyrektywa szczegółowa w 
rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 
89/391/EWG) na mocy, której, w miarę 
możliwości technicznych, od pracodawcy 
wymaga się wyeliminowania substancji 
niebezpiecznych lub zastąpienia ich 
substancjami mniej niebezpiecznymi.

7) Istotnym celem nowego systemu 
ustanowionego na mocy niniejszego 
rozporządzenia jest wspieranie 
zastępowania substancji niebezpiecznych
substancjami lub technologiami mniej 
niebezpiecznymi, o ile istnieją odpowiednie 
rozwiązania alternatywne. Niniejsze 
rozporządzenie nie ma wpływu na 
stosowanie dyrektyw w sprawie ochrony 
pracowników, w szczególności dyrektywy 
Rady 90/394/EWG z dnia 28 czerwca 1990 
r. w sprawie ochrony pracowników przed 
zagrożeniem dotyczącym narażenia na 
działanie czynników rakotwórczych podczas 
pracy (szósta dyrektywa szczegółowa w 
rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 
89/391/EWG) na mocy, której, w miarę 
możliwości technicznych, od pracodawcy 
wymaga się wyeliminowania substancji 
niebezpiecznych lub zastąpienia ich 
substancjami mniej niebezpiecznymi. W tym 
kontekście Państwa Członkowskie są nadal 
w pełni uprawnione do wprowadzania na 
szczeblu krajowym zaostrzonych norm 
bezpieczeństwa, jeżeli uznają je za 
właściwe.

Uzasadnienie

Głównym celem jest zastąpienie substancji niebezpiecznych innymi, mniej niebezpiecznymi 
substancjami, jeżeli są one dostępne. Jest to istotne następstwo art. 137 Traktatu WE 
(podstawa prawna ustawodawstwa w sprawie ochrony pracowników) i należy o tym 
wspomnieć.

Poprawka 6
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Punkt uzasadnienia 8 a (nowy)

8a) Od producentów, importerów oraz 
dalszych użytkowników substancji w jej 
postaci własnej albo jako składnika 
preparatu lub wyrobu, wymaga się 
produkowania, importowania lub 
stosowania tej substancji (albo 
wprowadzania jej do obrotu) w sposób 
gwarantujący, że w warunkach 
kontrolowanych nie stwarza ona zagrożenia 
dla zdrowia człowieka ani dla środowiska.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wprowadza ogólną zasadę obowiązku zachowania ostrożności. Ponieważ 
REACH nie uwzględnia wszystkich zastosowań chemikaliów, z punktu widzenia ochrony 
zdrowia człowieka i środowiska za istotne uznaje się ustanowienie zasady zachowania 
ostrożności w odniesieniu do produkcji oraz stosowania chemikaliów. Zasada ta jedynie 
kodyfikuje dobrowolne zobowiązania promowane przez przemysł (np. Program Zachowania 
Należytej Ostrożności).

Poprawka 7

Punkt uzasadnienia 12
12) Przepisy dotyczące udzielania zezwoleń 
na wprowadzanie do obrotu i stosowanie 
substancji wzbudzających szczególne obawy 
przewidują, że Komisja wydaje stosowne 
zezwolenie, jeżeli zagrożenie wynikające ze 
stosowania takich substancji jest właściwie 
kontrolowane lub ich stosowanie można 
uzasadnić względami społeczno-
ekonomicznymi.

12) Przepisy dotyczące udzielania 
podlegających ograniczeniu czasowemu
zezwoleń na wprowadzanie do obrotu 
substancji wzbudzających szczególne obawy 
przewidują, że Komisja wydaje stosowne 
zezwolenie, jeżeli nie istnieją odpowiednie 
substancje lub technologie alternatywne, o 
ile stosowanie takich substancji można 
uzasadnić względami społeczno-
ekonomicznymi oraz w przypadku, gdy 
zagrożenie wynikające ze stosowania takich 
substancji jest właściwie kontrolowane.

Uzasadnienie

Ważne jest, aby podkreślić, że zezwolenie objęte ograniczeniem czasowym.

Poprawka 8
Punkt uzasadnienia 16
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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 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. Jest to związane z 
obowiązkiem właściwego i przejrzystego 
opisywania, dokumentowania oraz 
notyfikowania o zagrożeniu wynikającym z 
produkcji, stosowania i sprzedaży każdej z 
substancji. Producenci oraz dalsi 
użytkownicy powinni wykorzystywać w 
produkcji i stosować możliwie 
najbezpieczniejsze substancje.

Uzasadnienie

Powiązane z przywróceniem „obowiązku zachowania ostrożności” w art. 1. Zasadniczą 
sprawą jest przekazywanie ostatecznym użytkownikom koniecznych informacji i porad 
umożliwiających im bezpieczne stosowanie substancji oraz bezpieczne i skuteczne 
zarządzanie ryzykiem. Powiązane z poprawkami do punktów uzasadnienia 41,42 i 43.

Poprawka 9
Punkt uzasadnienia 20

20) Ponieważ producenci i importerzy 
wyrobów powinni być za nie 
odpowiedzialni, właściwe jest 
wprowadzenie wymogu rejestracji 
substancji, które mają być uwalniane z tych 
wyrobów. W przypadku, gdyby te 
substancje miały zostać uwolnione w takich 
ilościach oraz w taki sposób, że byłoby to 
szkodliwe dla zdrowia człowieka lub 
środowiska, należy powiadomić o tym 
Agencję, która jest uprawniona do wydania 

20) Ponieważ producenci i importerzy 
wyrobów powinni być za nie 
odpowiedzialni, właściwe jest 
wprowadzenie wymogu rejestracji 
substancji, które mają być uwalniane z tych 
wyrobów. W przypadku, gdyby te 
substancje miały zostać uwolnione w takich 
ilościach oraz w taki sposób, że byłoby to 
szkodliwe dla zdrowia człowieka lub 
środowiska, należy natychmiast zawiadomić 
i skonsultować się z odpowiednimi 
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nakazu przedłożenia rejestracji. władzami oraz należy powiadomić o tym 
Agencję, która jest uprawniona do wydania 
nakazu przedłożenia rejestracji.

Uzasadnienie

Jeżeli chodzi o uwalnianie substancji, konieczne jest zawiadomienie nie tylko Agencji, ale 
także właściwych urzędów.

Poprawka 10
Punkt uzasadnienia 20 a (nowy)

20a) Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
każdej substancji, wyrobu i preparatu 
importowanego do Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie nie może 
powodować żadnych różnic w traktowaniu 
substancji, wyrobów i preparatów 
produkowanych w Unii Europejskiej oraz 
substancji, wyrobów i preparatów 
produkowanych w krajach trzecich i 
importowanych do Unii Europejskiej.
Komisja Europejska określi wytyczne 
gwarantujące stosowanie tej zasady.

Uzasadnienie

System REACH w postaci proponowanej przez Komisję daje europejskim producentom 
niewielką ochronę przed nieuczciwą konkurencją z krajów pozaeuropejskich. Obecne unijne 
przepisy określają dużo surowsze parametry dla europejskich producentów substancji 
chemicznych. Importerzy wyrobów do Unii Europejskiej powinni podlegać takim samym 
przepisom, jakie dotyczą europejskich producentów. Poprawka dąży do ustanowienia 
zrównoważonych ram regulacyjnych zarówno dla europejskich, jak i pozaeuropejskich 
producentów.

Poprawka 11
Punkt uzasadnienia 22

22) Ocena bezpieczeństwa chemicznego nie 
musi być wykonywana w przypadku 
substancji zawartych w preparatach w 
bardzo niewielkim stężeniu, które uważa się 
za nie budzące obaw. Substancje znajdujące 
się w preparatach w takich niskich 
stężeniach powinny być również wyłączone 
z obowiązku udzielania zezwolenia. 

22) Ocena bezpieczeństwa chemicznego nie 
musi być wykonywana w przypadku 
substancji zawartych w preparatach w 
bardzo niewielkim stężeniu, które uważa się 
za nie budzące obaw. Substancje znajdujące 
się w preparatach w takich niskich 
stężeniach powinny być również wyłączone 
z obowiązku udzielania zezwolenia. 
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Niniejsze przepisy powinny mieć także 
zastosowanie do preparatów będących 
mieszanką substancji w postaci stałej do 
czasu nadania takiemu preparatowi 
określonego kształtu, który zmienia go w 
wyrób.

Jednakże producenci muszą włączać te 
substancje do listy składników 
wymienianych na opakowaniu, ostrzegając 
konsumentów o obecności substancji 
niebezpiecznej. Niniejsze przepisy powinny 
mieć także zastosowanie do preparatów 
będących mieszanką substancji w postaci 
stałej do czasu nadania takiemu preparatowi 
określonego kształtu, który zmienia go w 
wyrób.

Uzasadnienie

Jest rzeczą bardzo istotną, aby konsumenci byli dokładnie informowani o składzie preparatów 
dostępnych na rynku i mogli je odpowiedzialnie użytkować.

Poprawka 12
Punkt uzasadnienia 24

24) Przedkładane dla celów rejestracji 
informacje o substancji należy uszeregować 
odpowiednio do wielkości produkcji lub 
importu danej substancji, ponieważ wielkość 
ta daje możliwość oceny stopnia narażenia 
ludzi i środowiska na działanie tej 
substancji; informacje te powinny być 
wymienione szczegółowo.

24) Przedkładane dla celów rejestracji 
informacje o substancji należy uszeregować 
odpowiednio do wielkości produkcji lub 
importu danej substancji, ponieważ wielkość 
ta daje możliwość oceny stopnia narażenia 
ludzi i środowiska na działanie tej 
substancji; informacje te powinny być 
wymienione szczegółowo. Dodatkowo obok 
ilościowych wymogów rejestracyjnych 
należy uwzględnić kryteria jakościowe, 
takie jak niebezpieczeństwo substancji, cel 
jej stosowania i rzeczywiste narażenie ludzi 
i środowiska na działanie tej substancji. 

Uzasadnienie

Komisja powinna mieć możliwość uzupełnienia kryteriów ustanawiania priorytetów 
rejestracji substancji o kryteria jakościowe.

Poprawka 13
Punkt uzasadnienia 41

41) Część obowiązków w zakresie 
zarządzania ryzykiem związanym z 
substancjami stanowi przekazywanie 
informacji na temat tych substancji innym 
specjalistom; jest to niezbędne dla tych 
osób, aby mogły wykonywać swoje 

41) Część obowiązków w zakresie 
zarządzania ryzykiem związanym z 
substancjami stanowi przekazywanie 
najwłaściwszą drogą informacji na temat 
tych substancji innym specjalistom i 
niespecjalistom; jest to niezbędne dla tych 
osób, aby mogły wykonywać swoje 
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obowiązki. obowiązki w zakresie odpowiednio 
zarządzania ryzykiem oraz stosowania 
substancji i preparatów.

Uzasadnienie

Odpowiedni i spójny system komunikowania oparty o ryzyko zapewni konsumentom niezbędne 
informacje i rady, umożliwiające bezpieczne i skuteczne zarządzanie ryzykiem podczas 
stosowania substancji lub preparatów zawierających chemikalia. Poprawka powiązana z 
poprawkami do punktów uzasadnienia 16, 42 i 43.

Poprawka 14
Punkt uzasadnienia 41 a (nowy)

41a) Powiadamianie o ryzyku jest ważnym
elementem procesu informowania i 
doradzania obywatelom, w jaki sposób 
mogą oni zarządzać ewentualnym ryzykiem 
i dzięki temu bezpiecznie i skutecznie 
stosować substancję lub preparat. 
Powiadamianie o ryzyku wymaga 
zrozumienia przez producenta potrzeb 
użytkowników, a następnie dostarczenia 
informacji, rady i pomocy dotyczących 
bezpiecznego użytkowania substancji lub 
preparatu przez ostatecznych 
użytkowników. Należy dążyć do 
opracowania odnośnego, opartego na 
ryzyku systemu komunikacji, z 
uwzględnieniem dostarczania dodatkowych 
informacji z wykorzystaniem na przykład 
stron internetowych i kampanii 
oświatowych, w celu realizacji prawa 
konsumentów do wiedzy o stosowanych 
substancjach i preparatach. Przyczyni się to 
do bezpiecznego stosowania i zwiększy 
zaufanie do substancji i preparatów. Taki 
system będzie cenny dla organizacji 
konsumenckich podczas tworzenia ram, w 
ramach których przy pomocy REACH będą 
rozwiązywane rzeczywiste problemy 
konsumentów, a także dla przemysłu, dzięki 
budowaniu zaufania klientów do 
stosowania substancji i preparatów 
zawierających chemikalia.



AD\574976PL.doc 13/88 PE 357.617v03-00

PL

Uzasadnienie

Poprawka powiązana z poprawką do punktu uzasadnienia 16. Odpowiedni i spójny system 
komunikowania oparty o ryzyko zapewni konsumentom niezbędne informacje i rady, 
umożliwiające bezpieczne i skuteczne zarządzanie ryzykiem podczas stosowania substancji 
lub preparatów zawierających chemikalia.

Poprawka 15
Punkt uzasadnienia 42

42) Ponieważ istniejąca karta 
charakterystyki jest stosowana jako 
narzędzie komunikacji w łańcuchu dostawy, 
właściwe jest, aby ją dalej opracowywać i 
uczynić z niej integralną część systemu 
ustanowionego w drodze niniejszego 
rozporządzenia.

42) Ponieważ istniejąca karta 
charakterystyki jest stosowana jako 
narzędzie komunikacji w łańcuchu dostawy, 
właściwe jest, aby ją dalej opracowywać i 
uczynić z niej integralną część systemu 
ustanowionego w drodze niniejszego 
rozporządzenia. Należy jednak rozważyć 
inne metody przekazywania konsumentom 
informacji o ryzyku oraz bezpiecznym 
stosowaniu substancji i preparatów.

Uzasadnienie

Poprawka powiązana z poprawkami do punktów uzasadnienia 16, 41 i 43.

Poprawka 16
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 tego ryzyka 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 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 tego ryzyka lub do 
przekazania odpowiedniej informacji na ten 
temat. Z tego samego względu dalsi 
użytkownicy powinni zarządzać ryzykiem, 
wynikającym ze stosowania ich substancji i 
dostarczać informacje o ich bezpiecznym 
stosowaniu w łańcuchu dostaw aż do 
ostatecznego użytkownika – konsumenta.
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Uzasadnienie

Poprawka powiązana z poprawkami do punktów uzasadnienia 16, 41 i 42.

Poprawka 17
Punkt uzasadnienia 49

49) Ponadto Agencja powinna być 
uprawniona do żądania, na podstawie oceny
dokonanej przez właściwe urzędy Państw 
Członkowskich, przedłożenia przez 
producentów, importerów albo dalszych 
użytkowników informacji o substancjach, co 
do których istnieje podejrzenie ich 
szkodliwości dla zdrowia lub środowiska 
naturalnego, wynikającej przede wszystkim 
z ich nadmiernej ilości na rynku 
wewnętrznym. Należy zobowiązać Państwa 
Członkowskie do ujęcia w ich planach 
kroczących oraz dostarczenia odpowiednich 
środków na ten cel. Ponadto, w 
uzasadnionych przypadkach Państwa 
Członkowskie powinny być uprawnione do 
żądania informacji, jeśli wskutek stosowania 
półproduktów wyodrębnianych w miejscu 
wytwarzania powstaje ryzyko równoważne z 
ryzykiem wynikającym ze stosowania 
substancji objętych obowiązkiem uzyskania 
zezwolenia.

49) Ponadto Agencja powinna być 
uprawniona do żądania, na podstawie oceny 
dokonanej przez właściwe urzędy Państw 
Członkowskich, przedłożenia przez 
producentów, importerów albo dalszych 
użytkowników informacji o substancjach, co 
do których istnieje podejrzenie ich 
szkodliwości dla zdrowia lub środowiska 
naturalnego, wynikającej przede wszystkim 
z ich nadmiernej ilości na rynku 
wewnętrznym. Należy zobowiązać Państwa 
Członkowskie do ujęcia w ich planach 
kroczących, opracowanych na podstawie 
listy substancji priorytetowych 
przeznaczonej dla określonej przez Agencję 
oceny oraz dostarczenia odpowiednich 
środków na ten cel. Ponadto, w 
uzasadnionych przypadkach Państwa 
Członkowskie powinny być uprawnione do 
żądania informacji, jeśli wskutek stosowania 
półproduktów wyodrębnianych w miejscu 
wytwarzania powstaje ryzyko równoważne z 
ryzykiem wynikającym ze stosowania 
substancji objętych obowiązkiem uzyskania 
zezwolenia.

Uzasadnienie

Wyjaśnienie: Agencja ustala listę substancji priorytetowych.

Poprawka 18
Punkt uzasadnienia 52

52) Aby zagwarantować odpowiednio 
wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego i 

52) Aby zagwarantować odpowiednio 
wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego i 
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środowiska, substancje wzbudzające 
szczególne obawy należy traktować w 
sposób ostrożny, wymagający od 
przedsiębiorstw ich stosowania w sposób 
umożliwiający udowodnienie władzom 
udzielającym zezwolenia, że ryzyko jest 
odpowiednio kontrolowane. Jeśli tak nie 
jest, przedsiębiorstwo może uzyskać 
zezwolenie na określone sposoby 
stosowania tych substancji, jeżeli wykaże, że 
korzyści społeczne płynące ze stosowania 
substancji przeważają nad ryzykiem 
związanym z ich stosowaniem oraz, że nie 
istnieją właściwe substancje lub 
technologie alternatywne. Następnie, w 
oparciu o wnioski przedłożone przez 
przedsiębiorstwa, władze udzielające 
zezwolenia weryfikują w drodze procedury 
udzielania zezwolenia, czy wymogi zostały 
wypełnione. Ponieważ zezwolenia powinny 
gwarantować wysoki poziom ochrony rynku 
wewnętrznego, właściwe jest, aby Komisja 
była organem udzielającym zezwoleń.

środowiska, substancje wzbudzające 
szczególne obawy należy traktować w 
sposób ostrożny, wymagający od 
przedsiębiorstw ich stosowania w sposób 
umożliwiający udowodnienie władzom 
udzielającym zezwolenia, że nie istnieją 
właściwe substancje lub technologie 
alternatywne, że korzyści społeczne płynące 
ze stosowania substancji przeważają nad 
ryzykiem związanym z ich stosowaniem 
oraz ryzyko jest odpowiednio kontrolowane. 
Następnie, w oparciu o wnioski przedłożone 
przez przedsiębiorstwa, władze udzielające 
zezwolenia weryfikują w drodze procedury 
udzielania zezwolenia, czy wymogi zostały 
wypełnione. Ponieważ zezwolenia powinny 
gwarantować wysoki poziom ochrony rynku 
wewnętrznego, właściwe jest, aby Komisja 
była organem udzielającym zezwoleń

Poprawka 19
Punkt uzasadnienia 55

55) Przy ustalaniu substancji dopuszczanych 
w pierwszej kolejności Agencja powinna 
doradzać w określaniu substancji 
priorytetowych w celu zapewnienia 
zgodności podejmowanych decyzji z 
potrzebami społeczeństwa i stanem badań 
naukowych i rozwoju. 

55) Agencja powinna samodzielnie ustalać
substancje priorytetowe dopuszczane w 
pierwszej kolejności w celu zapewnienia 
zgodności podejmowanych decyzji z 
potrzebami społeczeństwa i stanem badań 
naukowych i rozwoju. 

Uzasadnienie

Wyjaśnienie: Agencja ustala listę priorytetów.

Poprawka 20
Punkt uzasadnienia 69

69) Agencja powinna odgrywać główną rolę 69) Agencja powinna odgrywać główną rolę 
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przy zapewnieniu, iż prawo dotyczące
chemikaliów oraz leżące u jego podstaw 
procesy decyzyjne i podstawy naukowe są 
wiarygodne dla wszystkich 
zainteresowanych i społeczeństwa. 
Zasadnicza sprawą jest zatem zaufanie do 
Agencji ze strony instytucji wspólnotowych, 
Państw Członkowskich, ogółu 
społeczeństwa i zainteresowanych stron. Z 
tego powodu istotne jest zatem zapewnienie 
jej niezależności, wysokich możliwości 
naukowych, technicznych i regulacyjnych 
oraz przejrzystości i skuteczności.

przy zapewnieniu, iż ustawodawstwo 
dotyczące chemikaliów oraz leżące u jego 
podstaw procesy decyzyjne i podstawy 
naukowe są wiarygodne dla wszystkich 
zainteresowanych i społeczeństwa, aby 
społeczeństwo i wszystkie zainteresowane 
strony miały zaufanie do bezpieczeństwa 
używanych przez siebie substancji i 
preparatów chemicznych. Powinna także 
odgrywać główną rolę w przekazywaniu 
informacji o REACH i jego wdrażaniu, 
oraz o ryzyku. Zasadnicza sprawą jest zatem 
zaufanie do Agencji ze strony instytucji 
wspólnotowych, Państw Członkowskich, 
ogółu społeczeństwa i zainteresowanych 
stron. Z tego powodu istotne jest zatem 
zapewnienie jej niezależności, wysokich 
możliwości naukowych, technicznych i 
regulacyjnych, zdolności komunikacji oraz 
przejrzystości i skuteczności.

Uzasadnienie

Ma to związek z poprawkami do punktu uzasadnienia 41a (nowy) i 70 oraz art. 73 ust. 2 lit. i) 
a (nowy).

Poprawka 21
Punkt uzasadnienia 70

70) Struktura Agencji powinna być 
odpowiednia do zadań, jakie ma ona pełnić. 
Doświadczenia związane z podobnymi 
agencjami wspólnotowymi dają pewne 
wskazówki w tym zakresie, ale struktura 
powinna być dostosowana do szczególnych 
potrzeb niniejszego rozporządzenia.

70) Struktura Agencji powinna być 
odpowiednia do zadań, jakie ma ona pełnić. 
Doświadczenia związane z podobnymi 
agencjami wspólnotowymi dają pewne 
wskazówki w tym zakresie, ale struktura 
powinna być dostosowana do szczególnych 
potrzeb niniejszego rozporządzenia. W tym 
przypadku w Agencji powinno powstać 
centrum kontroli powiadamiania o ryzyku.

Uzasadnienie

Ma to związek z poprawkami do punktu uzasadnienia 41a (nowy) i 69 oraz art. 73 ust. 2 lit. i) 
a (nowy).

Poprawka 22
Punkt uzasadnienia 79
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79) W Agencji należy ustanowić Radę 
Odwoławczą, która będzie gwarantować 
ustawowe prawo do odwołania podmiotom, 
na które miały wpływ decyzje Agencji.

79) W Agencji należy ustanowić Radę 
Odwoławczą, która będzie gwarantować 
prawo do odwołania wszystkim 
posiadającym interes prawny, na których 
miały wpływ decyzje Agencji.

Uzasadnienie

Określenie „wszyscy posiadający interes prawny” jest szersze od określenia „podmioty”.

Poprawka 23
Punkt uzasadnienia 89

89) Środki należy skoncentrować na 
substancjach budzących największe obawy. 
Substancja powinna zatem zostać dodana
do załącznika I do dyrektywy 67/548/EWG 
tylko wówczas, gdy spełnia kryteria 
klasyfikacji jako rakotwórcza, mutagenna 
lub działająca szkodliwie na rozrodczość
kategorii 1, 2 lub 3 lub mogącej powodować 
uczulenie w następstwie narażenia drogą 
oddechową. Powinien powstać przepis
umożliwiający właściwym urzędom 
przedkładanie projektów Agencji. Agencja 
powinna wydać opinię w sprawie projektu, a 
zainteresowane strony mieć możność 
przedstawienia uwag. Następnie Komisja 
powinna podjąć decyzję.

89) Aby umożliwić Państwom 
Członkowskim składanie wniosków 
dotyczących zharmonizowanej klasyfikacji 
substancji w załączniku I do dyrektywy 
67/548/EWG lub w załączniku I do 
dyrektywy 1999/45/WE, powinny one 
przygotowywać dossier zgodnie ze 
szczegółowymi wymogami. Dossier powinno 
określać uzasadnienie dla działania 
ogólnowspólnotowego. Agencja powinna 
wydać opinię w sprawie projektu, a 
zainteresowane strony mieć możność 
przedstawienia uwag. Następnie Komisja 
powinna podjąć decyzję.

Uzasadnienie

Ograniczenie zharmonizowanej klasyfikacji do substancji rakotwórczych, mutagennych lub 
mogących powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową jest 
zdecydowanie zbyt wąskie. Istnieje o wiele więcej rodzajów poważnych skutków dla zdrowia 
człowieka i dla środowiska. Klasyfikacja okazała się bardzo kontrowersyjna, zbyt 
kontrowersyjna, aby pozostawić ją wyłącznie w rękach przemysłu. Zharmonizowana 
klasyfikacja pozwala na rozwiązywanie konfliktów bez uciekania się do sądów, a zatem 
powoduje oszczędność środków.

Poprawka 24
Punkt uzasadnienia 91 a (nowy)

91a) Komisja rozważy, czy pożądane jest 
stworzenie europejskiego znaku jakości w 
celu oznaczania i promowania wyrobów, 
które na każdym etapie procesu 
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produkcyjnego produkowano zgodnie z 
wymogami wynikającymi z niniejszego 
rozporządzenia.

Uzasadnienie

Nie wymaga wyjaśnienia.

Poprawka 25
Punkt uzasadnienia 93

93) Aby system utworzony przez niniejsze 
rozporządzenie mógł sprawnie działać, musi 
istnieć dobra współpraca i koordynacja 
między Państwami Członkowskimi, Agencją 
i Komisją w sprawie egzekwowania 
przepisów.

93) Aby system utworzony przez niniejsze 
rozporządzenie mógł sprawnie działać, musi 
istnieć dobra współpraca i koordynacja 
między władzami Państw Członkowskich, 
Agencją i Komisją w sprawie egzekwowania 
przepisów.

Uzasadnienie

Ścisła współpraca między Agencją, Komisją i władzami Państwa Członkowskiego jest 
konieczna dla skutecznego egzekwowania przepisów.

Poprawka 26
Punkt uzasadnienia 100

100) Za właściwe uznaje się wprowadzenie 
przepisów niniejszego rozporządzenia w 
sposób ułatwiający łagodne przejście na 
nowy system; co więcej, stopniowe 
wprowadzanie w życie tych przepisów 
umożliwia wszystkim zainteresowanym 
stronom, władzom, przedsiębiorstwom, a 
także pozostałym partnerom, 
skoncentrowanie się na przygotowaniu 
nowych obowiązków we właściwym czasie.

100) Za właściwe uznaje się wprowadzenie 
przepisów niniejszego rozporządzenia w 
sposób ułatwiający łagodne przejście na 
nowy system; co więcej, stopniowe 
wprowadzanie w życie tych przepisów 
umożliwia wszystkim zainteresowanym 
stronom, władzom, przedsiębiorstwom, a 
także pozostałym partnerom, 
skoncentrowanie się na przygotowaniu 
nowych obowiązków we właściwym czasie, 
w tym poprzez zawarcie dobrowolnych, 
koordynowanych przez Komisję 
porozumień między przemysłem i 
pozostałymi zainteresowanymi stronami.

Poprawka 27
Punkt uzasadnienia 101 a (nowy)
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101a) Niniejsze rozporządzenie nie narusza 
postanowień dyrektywy 98/24/WE1. 
Dyrektywa 98/24/WE nadal stanowi 
zasadniczy instrument prawny ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa pracowników 
przed zagrożeniem ze środkami 
chemicznymi w miejscu pracy. Wzywa się 
Państwa Członkowskie i partnerów 
społecznych do zapewnienia lepszego 
stosowania i kontroli dyrektywy 98/24/WE.
1Dz.U. L131 z  5.5.1998, str. 11.

Poprawka 28
Artykuł 1 ustęp 2

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

2) Celem niniejszego rozporządzenia jest 
zapewnienie swobodnego obrotu tych 
substancji na rynku wewnętrznym zgodnie z 
obowiązkiem staranności.

Uzasadnienie

Ma to związek z przywróceniem obowiązku staranności w art. 1.

Poprawka 29
Artykuł 1 a (nowy)

Artykuł 1 a
Obowiązek należytej staranności

1) Każdy producent, importer lub dalszy 
użytkownik podejmujący lub 
zamierzający podejmować działania z 
zastosowaniem substancji lub 
preparatu, albo wyrobu zawierającego 
taką substancję lub preparat, w tym ich 
produkcję, import i zastosowanie, który 
wie lub mógł racjonalnie przewidzieć, że 
te działania mogą mieć negatywny 
wpływ na zdrowie człowieka lub 
środowisko, powinien podjąć wszelkie 
staranie, których można od niego 
oczekiwać, aby zapobiec, ograniczyć lub 
zaradzić takim skutkom.

Każdy producent, importer lub dalszy 
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użytkownik, który dostarcza substancję lub 
preparat, albo wyrób zawierający taką 
substancję lub preparat producentowi, 
importerowi lub dalszemu użytkownikowi, 
w takim zakresie, w jakim może to być 
wymagane, zapewnia właściwą 
komunikację i wymianę informacji, w tym 
gdzie właściwe odpowiednią pomoc 
techniczną, które są niezbędne do 
zapobieżenia, ograniczenia lub zaradzenia 
negatywnym skutkom dla zdrowia 
człowieka lub dla środowiska.

Uzasadnienie

Dla bezpiecznego obchodzenia się z i stosowania wszystkich chemikaliów potrzebna jest 
ogólna zasada należytej staranności określająca odpowiedzialność przemysłu. Ma ona mieć 
zastosowanie do wszystkich substancji, niezależnie od wolumenu produkcji), co oznacza, że 
przemysł powinien nie tylko spełniać konkretne obowiązki na mocy REACH, ale także 
wywiązywać się z podstawowych społecznych, gospodarczych i środowiskowych zobowiązań 
przedsiębiorców.

Poprawka 30
Artykuł 1 b (nowy)

Artykuł 1b
Prowadzenie dokumentacji

1) Wszyscy producenci, importerzy lub dalsi 
użytkownicy wykorzystują posiadane 
informacje lub informacje, które mogą 
mieć w posiadaniu, aby przestrzegać art. 
1a. W tym względzie wymiana informacji i 
komunikacja określona w art. 1a ust. 2 
zawsze obejmuje następujące dane:
a) dane potrzebne do umożliwienia 
wypełnienia zobowiązań wynikających z 
niniejszego rozporządzenia;
b) opis środków uważanych za konieczne 
minimum, aby zapobiec lub ograniczyć 
negatywne skutki dla zdrowia człowieka lub 
dla środowiska związane z racjonalnie 
przewidywalnymi działaniami z udziałem 
substancji, preparatu lub wyrobu 
zawierającego substancję lub preparat.
2) Wszyscy producenci, importerzy lub dalsi 
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użytkownicy aktualizują dokumentację 
zawierającą informacje wymienione w ust. 
1, w tym nazwy handlowe substancji, 
preparatów lub wyrobów zawierających 
takie substancje lub preparaty, cechy 
chemiczne substancji, skład preparatów, 
gdzie dotyczy informacje o bezpieczeństwie 
chemicznym oraz wszystkie inne informacje 
konieczne dla wypełniania obowiązków 
wynikających z niniejszego rozporządzenia.
3. Wszyscy producenci, importerzy lub dalsi 
użytkownicy, na żądanie właściwych 
urzędów Państwa Członkowskiego, w 
którym są ulokowani, zapewniają tym 
urzędom dostęp do dokumentacji określonej 
w ust. 2 niniejszego artykułu.

Uzasadnienie

Odpowiednie prowadzenie ksiąg na szczeblu przedsiębiorstwa stanowi podstawowy wymóg 
dla celów egzekwowania i kontroli zgodności z rozporządzeniem REACH. Niniejszy przepis 
nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami dla przemysłu.

Poprawka 31
Artykuł 3 ustęp 29 a (nowy)

29a) Małe i średnie przedsiębiorstwa 
oznaczają przedsiębiorstwa zdefiniowane w 
zaleceniu 2003/361/WE z dnia 6 maja 
2003 r.

Uzasadnienie

W interesie właściwego stosowania przepisów należy włączyć definicję małych i średnich 
przedsiębiorstw, ponieważ są one szczególnie wrażliwymi uczestnikami procedury. Poprawka 
jest związana z innymi poprawkami do artykułów w tytule I: Zagadnienia ogólne.

Poprawka 32
Artykuł 5 ustęp 4

4) Dostarczenie dokumentów rejestracyjnych 
jest połączone z wniesieniem opłaty ustalonej 
przez Agencję.

4) Dostarczenie dokumentów rejestracyjnych 
jest połączone z wniesieniem opłaty ustalonej 
przez Agencję.

Opłata powinna być współmierna do rodzaju 
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danej dokumentacji rejestracyjnej.

Uzasadnienie

Aby ułatwić funkcjonowanie MŚP, opłata rejestracyjna ustalona przez Agencję powinna być 
współmierna do informacji dostarczanych w celu zarejestrowania substancji. Poprawka jest 
związana z innymi poprawkami do artykułów w tytule II: Rejestracja substancji.

Poprawka 33
Artykuł 5 ustęp 4 a (nowy)

4a) Wszystkie wnioski o rejestrację są 
niezależnie badane przed ich przedłożeniem 
Agencji, a sprawozdanie z kontroli jest 
składane wraz z wnioskiem o rejestrację. 
Kontrola daje gwarancję, że dokumentacja 
rejestracyjna jest kompletna i dobrej 
jakości. Kontrola jest przeprowadzana przez 
instytucję niezależną od rejestrującego, ale 
koszty ponosi rejestrujący. Agencja określa 
wytyczne dotyczące takich kontroli jakości.

Uzasadnienie

Obecnie nie ma obowiązkowej oceny jakości i treści dokumentacji rejestracyjnej, ponieważ 
Agencja będzie sprawdzać tylko, czy dokumentacja jest kompletna (art.18 ust.2). Biorąc pod 
uwagę, że niedawna ocena przeprowadzona ostatnio przez właściwe urzędy w Państwach 
Członkowskich wykazała, że tylko 31% kart bezpieczeństwa było poprawnych, jest niezwykle 
istotne, aby przed złożeniem dokumentacji została przeprowadzona niezależna kontrola, w 
celu zapewnienia dokładności dokumentacji rejestracyjnej.

Poprawka 34
Artykuł 6 ustęp 1 litera a)

a) substancja jest obecna w tych wyrobach 
w ilości łącznej ponad 1 tony rocznie na 
producenta albo importera, każdy rodzaj 
wyrobu jest rozważany oddzielnie;

a) ilość substancji przekracza 1 tonę rocznie 
na producenta albo importera;
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Uzasadnienie

Artykuł 6 w brzmieniu zaproponowanym przez Komisję w niewielkim stopniu chroni przemysł 
przetwórczy ulokowany na terytorium Unii Europejskiej przed nieuczciwą konkurencją z 
zewnątrz. Ponieważ taki sam produkt pochodzący z importu musi spełnić mniejsze 
wymagania, będzie on nie tylko tańszy; możliwa będzie również jego produkcja przy użyciu 
szerszego wachlarza surowców.

Poprawka wprowadza sprawiedliwe warunki ramowe dla przedsiębiorstw wewnątrz i poza 
UE i gwarantuje najwyższy poziom ochrony ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego.

Poprawka 35
Artykuł 6 a ustęp 1

1) Osoba fizyczna lub prawna mająca 
siedzibę poza terytorium Wspólnoty, która 
wytwarza substancję importowaną na 
terytorium Wspólnoty, w jej postaci własnej, 
jako składnik preparatów albo w wyrobach, 
może za obopólną zgodą ustanowić osobę 
fizyczną albo prawną mającą siedzibę na 
terytorium Wspólnoty jako jej wyłącznego
przedstawiciela do wypełniania obowiązków 
importerów wynikających z niniejszej 
Części.

1) Osoba fizyczna lub prawna mająca 
siedzibę poza terytorium Wspólnoty, która 
wytwarza substancję importowaną na 
terytorium Wspólnoty, w jej postaci własnej, 
jako składnik preparatów albo w wyrobach, 
może za obopólną zgodą ustanowić osobę 
fizyczną albo prawną mającą siedzibę na 
terytorium Wspólnoty jako jej 
przedstawiciela do wypełniania obowiązków 
importerów wynikających z niniejszej 
Części. 

Uzasadnienie

Wyjaśnienie.

Poprawka 36
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.

1) Art. 5 i 19 nie stosuje się 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.

Uzasadnienie
Substancje przeznaczone do prowadzenia badań dotyczących rozwoju produktu i procesu 
produkcji nie mogą podlegać ograniczeniu czasowemu.
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Poprawka 37
Artykuł 7 ustęp 2 akapit 2

Okres ustanowiony w ust. 1 rozpoczyna się 
w momencie otrzymania zgłoszenia przez
Agencję.

skreślony

Uzasadnienie

Skreślenie jest konieczne, ponieważ zniesiono pięcioletni okres w ust. 1.</

Poprawka 38
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.

skreślony

Uzasadnienie

Skreślenie jest konieczne, ponieważ zniesiono pięcioletni okres w ust. 1.

Poprawka 39
Artykuł 7 ustęp 8 akapit drugi

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

Podczas podejmowania decyzji, o których 
mowa w ust. 4, Agencja rozważa
wszelkie uwagi właściwych urzędów 
wszystkich Państw Członkowskich, w 
których odbywa się produkcja, import lub 
badania dotyczące rozwoju produktu i 
procesu produkcji.
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Uzasadnienie

Wyjaśnienie.

Poprawka 40
Artykuł 9 ustęp 1 (nowy)

Jeżeli rejestrujący przedstawi informacje w 
celu rejestracji zgodnie z lit. a) i b), może 
on zażądać ze względów ochrony tajemnic 
przemysłowych i handlowych, aby 
dokumenty zostały oznaczone jako poufne. 
Rejestrujący uzasadni wszelkie tego rodzaju 
wnioski w Agencji.

Uzasadnienie

Zastosowanie istniejących przepisów (rozporządzenie nr 793/93/EWG i dyrektywa 
92/32/EWG) dotyczących obowiązku zachowywania poufności w przemyśle.

Poprawka 41
Artykuł 9 litera a) punkt vi)

vi) streszczenie informacji uzyskanych przy 
zastosowaniu załączników V – IX;

vi) streszczenie informacji uzyskanych przy 
zastosowaniu załącznika V, informację o 
ostrej toksyczności oraz informację o 
biodegradacji zgodnie z załącznikiem VI, a 
także podsumowania innych dostępnych 
odpowiednich informacji, które rejestrujący 
uważa za konieczne do oceny ryzyka; 
bardziej szczegółowe informacje i kontrole, 
a w szczególności takie, które wymagają 
badań na zwierzętach, dopuszczone są 
jedynie w przypadku, gdy są one konieczne 
na podstawie rzeczywistego narażenia. 

Uzasadnienie
Do oceny ryzyka wystarczające są dane z załącznika V oraz informacje dotyczące ostrej 
toksyczności i biodegradacji zgodnie z załącznikiem VI. Dalsze dane mogą być pozyskiwane 
tylko wtedy, gdy na podstawie zastosowania i narażenia są one konieczne do określenia 
ryzyka i ewentualnych dodatkowych działań zmniejszających ryzyko. Pozwoliłoby to na 
znaczne oszczędności. Można by uniknąć niepotrzebnych badań na zwierzętach. Komisja 
powinna np. w REACH Implementation Projects opracować odpowiednie wytyczne w sprawie 
powiązania wymagań dotyczących kontroli z narażeniem (np. kategorie narażenia).

Poprawka 42
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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;

skreślony

Uzasadnienie

Skreślenie art. 9 lit. a pkt x) ma na celu zniesienie możliwości zapoznania się przez osoby 
uprawnione z uzasadnieniem przyznania lub odmowy dostępu do rezultatów badań 
nieprzeprowadzonych na kręgowcach. Skreślenie powyższych przepisów ma fundamentalne 
znaczenie dla wprowadzenia zasady przymusowego udostępniania wszelkich danych, za 
słuszną i proporcjonalną opłatą (jakkolwiek nie uzgodniono jeszcze dokładnie, jaką opłatę 
obowiązana będzie wnieść osoba zainteresowana danymi na rzecz osoby uprawnionej). 
Kwestia ta ma zasadnicze znaczenie, w szczególności dla MŚP, ponieważ oznacza istotne 
zmniejszenie wydatków ponoszonych w związku ze stosowaniem środków REACH. Niniejsza 
poprawka związana jest z innymi poprawkami dotyczącymi artykułów w części II: Rejestracja 
substancji.

Poprawka 43
Artykuł 9 litera a) punkt x a) (nowy)

xa) pisemne oświadczenie, że rejestrujący 
posiada dostęp do wszystkich sprawozdań z 
oryginalnych badań, z których pochodzą 
przedstawione podsumowania badań i 
szczegółowe podsumowania badań; na 
życzenie Agencji rejestrujący dostarczy 
dowód, że jest właścicielem tych badań lub 
ma do nich legalny dostęp.

Uzasadnienie

Poprawka służąca ochronie prawa własności danych pochodzących z badań.

Poprawka 44
Artykuł 10 ustęp 1 akapit pierwszy

Jeżeli dwóch lub więcej producentów albo 
dwóch lub więcej importerów zamierza 
produkować albo importować daną 
substancję na terytorium Wspólnoty, mogą 

Jeżeli dwóch lub więcej producentów albo 
dwóch lub więcej importerów zamierza 
produkować albo importować daną 
substancję na terytorium Wspólnoty, mogą 
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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 drugim, trzecim i 
czwartym akapitem.

oni dla potrzeb rejestracji stworzyć 
konsorcjum.

Zarówno wyniki badań przeprowadzonych 
na zwierzętach kręgowych, jak i wszelkich 
badań przeprowadzonych na potrzeby 
rejestracji, podlegają obowiązkowemu 
udostępnieniu.
Wspierane jest również tworzenie 
publicznych oraz mieszanych, publiczno-
prywatnych konsorcjów w celu zapewnienia 
dostępu MŚP i organizacjom MŚP.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wynika z potrzeby uproszczenia procedury rejestracji, przede wszystkim 
w celu obniżenia i racjonalizacji wydatków ponoszonych przez MŚP oraz ma zapewnić MŚP i 
ich organizacjom dostęp do konsorcjów, co ma przyczynić się, między innymi do zapobieżenia 
nadużywania w jakikolwiek sposób pozycji dominującej. Niniejsza poprawka związana jest z 
innymi poprawkami dotyczącymi artykułów w części II: Rejestracja substancji.

Poprawka 45
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 zapłaty 
równej części wysokości opłaty 
rejestracyjnej.

Uzasadnienie

Ograniczenie wysokości opłaty do tylko jednej trzeciej stanowi zachętę jedynie do tworzenia 
konsorcjów złożonych z dwóch uczestników. Wyłącznie konsorcjum złożone z dwóch członków 
skorzysta z takiego połączenia. Natomiast równy podział kosztów sprawia, że korzystne staje 
się tworzenie także większych konsorcjów.

Poprawka ma związek z poprawkami dotyczącymi art. 17 ust. 2 oraz art. 25 ust. 5 i 6. 

Poprawka 46
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Artykuł 11 ustęp 1

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

skreślony

Uzasadnienie

Wymogi informacyjne zależne od ilości nie są już konieczne, ponieważ wymogi informacyjne 
muszą być związane z narażeniem.

Poprawka 47
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 

skreślony
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dokumentów rejestracyjnych.

Uzasadnienie

Wymogi informacyjne zależne od ilości nie są już konieczne, ponieważ wymogi informacyjne 
muszą być związane z narażeniem.

Poprawka 48
Artykuł 12 ustęp 4 akapit pierwszy

4) Jeżeli substancja jest już zarejestrowana, 
nowy rejestrujący ma prawo do odniesienia 
się do badań i raportów z testów, zwanych 
dalej „badaniami”, dotyczących tej samej 
substancji dostarczonych wcześniej, pod 
warunkiem, że jest on w stanie wykazać, że 
rejestrowana przez niego substancja jest tą 
samą substancją, co wcześniej 
zarejestrowana z uwzględnieniem stopnia 
czystości i rodzaju zanieczyszczeń, oraz że 
może dostarczyć pisemną zgodę 
poprzedniego(ich) rejestrującego(ych) na 
udostępnienie badań.

4) Jeżeli substancja jest już zarejestrowana, 
nowy rejestrujący ma prawo do odniesienia 
się do badań i raportów z testów, zwanych 
dalej „badaniami”, dotyczących tej samej 
substancji dostarczonych wcześniej, pod 
warunkiem, że jest on w stanie wykazać, że 
rejestrowana przez niego substancja jest tą 
samą substancją, co wcześniej 
zarejestrowana z uwzględnieniem stopnia 
czystości i rodzaju zanieczyszczeń, oraz że 
dostarcza pisemną zgodę poprzedniego(ich) 
rejestrującego(ych).

Uzasadnienie

Należy zagwarantować dostęp do wyników badań, których nie przeprowadzono na 
zwierzętach, podobnie jak ma to miejsce w przypadku badań, które na zwierzętach zostały 
przeprowadzone. Niniejsza poprawka związana jest z innymi poprawkami dotyczącymi 
artykułów w części II: Rejestracja substancji.

Poprawka 49
Artykuł 13 ustęp 1 akapit pierwszy

1) Bez naruszania przepisów art. 4 dyrektywy 
98/24/EWG, przeprowadza się ocenę 
bezpieczeństwa chemicznego i wykonuje się 
raport bezpieczeństwa chemicznego dla 
wszystkich substancji będących przedmiotem 
rejestracji zgodnie z niniejszym rozdziałem, 
jeżeli rejestrujący produkuje albo importuje 
taką substancję w ilościach co najmniej 10 
ton rocznie.

1) Bez naruszania przepisów art. 4 
dyrektywy 98/24/EWG, przeprowadza się 
ocenę bezpieczeństwa chemicznego i 
wykonuje się raport bezpieczeństwa 
chemicznego dla wszystkich substancji 
będących przedmiotem rejestracji zgodnie z 
niniejszym rozdziałem, jeżeli rejestrujący 
produkuje albo importuje taką substancję w 
ilościach co najmniej 1 tony rocznie.
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Uzasadnienie

Obowiązek przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa chemicznego i zamieszczenia raportu 
bezpieczeństwa chemicznego w dossier rejestracyjnym powinien obowiązywać także w 
przypadku substancji w niewielkich ilościach (1-10 ton rocznie na producenta/importera). W 
przeciwnym przypadku dwie trzecie z 30 000 substancji objętych zakresem REACH zostanie 
zarejestrowanych bez oceny bezpieczeństwa chemicznego. W konsekwencji niedostępne będą 
informacje pozwalające przyjąć środki na rzecz ograniczenia zagrożeń, które mogą okazać 
się niezbędne do kontrolowania zagrożeń powodowanych przez takie substancje. Ma to 
szczególne znaczenie w przypadku substancji zaklasyfikowanych jako niebezpieczne, lub jako 
PBT i vPvB, ponieważ dotyczące ich karty charakterystyki zostaną uzupełnione o właściwe 
informacje na temat metod kontrolowania narażenia ludzi i środowiska w zakresie wszystkich 
zidentyfikowanych zastosowań
Ponadto obciążenia ekonomiczne związane z wprowadzeniem wymogu sporządzania raportu 
bezpieczeństwa chemicznego również w przypadku substancji w niewielkich ilościach należy 
ocenić jako raczej umiarkowane - stanowiłyby one jedynie mały procent wydatków 
związanych z substancjami w dużych ilościach (zob. F. Akerman: „True costs of REACH” 
(„REACH - rzeczywiste koszty”).

Zatem obowiązek sporządzania oceny i raportu bezpieczeństwa chemicznego w przypadku 
substancji o tonażu 1-10 ton rocznie można z pewnością uznać za środek efektywny kosztowo, 
biorąc pod uwagę potencjalne, znaczne korzyści dla zdrowia konsumentów i pracowników 
narażonych na niebezpieczne substancje.

Wreszcie poprawka pozwoli na uniknięcie sprzeczności i zwiększy synergię między REACH a 
przepisami o ochronie pracowników, jako że dyrektywa 98/24/WE dotyczy wszystkich 
czynników chemicznych w miejscu pracy, niezależnie od wykorzystywanej ilości.

Poprawka 50
Artykuł 13 ustęp 5 litera a)

a) w materiałach przeznaczonych do 
kontaktu z żywnością, objętych dyrektywą 
Rady 89/109/EWG;

skreślony

Uzasadnienie

Raport bezpieczeństwa chemicznego stanowi element dossier rejestracyjnego, dlatego nie jest 
wymagany w przypadku substancji nieobjętych zakresem rozporządzenia. Substancje, które 
podlegają już właściwie zintegrowanym przepisom szczególnym powinny pozostać poza 
zakresem REACH. Niniejsza poprawka związana jest z innymi poprawkami dotyczącymi 
artykułów w części II: Rejestracja substancji.
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Poprawka 51
Artykuł 15 ustęp 2 wprowadzenie

2) Dokumenty rejestracyjne półproduktu 
wyodrębnianego w miejscu 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:

2) Dokumenty rejestracyjne półproduktu 
wyodrębnianego w miejscu wytwarzania 
zawierają wszystkie następujące informacje, 
przekazane w formie arkusza określonego 
przez Agencję zgodnie z art. 108:

Uzasadnienie

REACH zapewnia jedynie minimalny zakres informacji na temat półproduktów. Tymczasem 
półprodukty są niejednokrotnie bardzo reaktywne i mogą mieć niebezpieczne właściwości. 
Półprodukty mają szczególne znaczenie dla zdrowia pracowników. Nie wystarczy jedynie 
dostarczyć informacji, które są już dostępne. Zakres informacji powinien wystarczyć do 
odpowiedniego zaklasyfikowania półproduktu, umożliwiając bardziej rzetelne monitorowanie 
zdrowia pracowników, podejmowanie odpowiednich, zbiorowych i indywidualnych środków 
ochronnych oraz identyfikację potencjalnych substancji zastępczych.

Poprawka 52
Artykuł 15 ustęp 2 a (nowy)

2a) Dokumenty rejestracyjne półproduktu 
wyodrębnianego w miejscu wytwarzania w 
ilości co najmniej 100 ton rocznie powinny 
zawierać, oprócz informacji wymaganych w 
ust. 2, informacje określone w załączniku V.
W zakresie uzyskiwania tych informacji 
stosuje się art. 12.

Uzasadnienie

REACH zapewnia jedynie minimalny zakres informacji na temat półproduktów. Tymczasem 
półprodukty są niejednokrotnie bardzo reaktywne i mogą posiadać niebezpieczne 
właściwości. Półprodukty mają szczególne znaczenie dla zdrowia pracowników. Nie 
wystarczy jedynie dostarczyć informacji, które są już dostępne. W przypadku półproduktów 
wyodrębnianych w miejscu wytwarzania w ilości ponad 100 ton rocznie powinny 
obowiązywać te same wymogi, które dotyczą normalnych substancji w ilości 1-10 ton.

Poprawka 53
Artykuł 16 ustęp 4 litera e)

e) transport odbywa się zgodnie z e) transport odbywa się zgodnie z 
wymaganiami dyrektywy 94/55/WE oraz 
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wymaganiami dyrektywy 94/55/WE; właściwymi przepisami w zakresie przewozu 
towarów niebezpiecznych drogą powietrzną i 
morską, realizujących postanowienia 
Konwencji Rotterdamskiej dotyczącej 
transportu niebezpiecznych produktów 
chemicznych;

Uzasadnienie

Dyrektywa 94/55/WE dotyczy wyłącznie transportu kolejowego i drogowego. Unia 
Europejska w pełni angażuje się we wdrożenie Konwencji Rotterdamskiej.

Poprawka 54
Artykuł 17 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 zapłaty 
równej części wysokości opłaty 
rejestracyjnej.

Uzasadnienie

Ograniczenie wysokości opłaty do tylko jednej trzeciej stanowi zachętę jedynie do tworzenia 
konsorcjum złożonych z dwóch uczestników. Wyłącznie konsorcjum złożone z dwóch członków 
skorzysta z takiego połączenia. Natomiast równy podział kosztów sprawia, że korzystne staje 
się tworzenie także większych konsorcjów.

Poprawka ma związek z poprawkami dotyczącymi art. 10 ust. 2 oraz art. 25 ust. 5 i 6. 

Poprawka 55
Artykuł 20 a (nowy)

Artykuł 20a
1) W przypadku substancji produkowanych 
lub sprowadzanych w ilościach od 10 do 
1000 ton rejestrujący mają obowiązek 
dostarczyć w ciągu 5 lat od dnia wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia 
następujące informacje dotyczące:
− właściwości fizykochemicznych zgodnie 

z załącznikiem V
− biodegradacji
− ostrej toksyczności wodnej (jeden 

gatunek)
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− ostrej toksyczności – jedna droga 
pobierania (przez usta, skórę, 
wdychanie) 

− drażnienia skóry 
− drażnienia oczu 
− uwrażliwiania skóry 
− mutagenności (test Amesa) 
− klasyfikacji i oznakowania 
− ogólnych informacji dotyczących 

narażenia i zastosowania według 
prostych kategorii;

w tym celu Agencja udostępni na swojej 
stronie internetowej elektroniczny 
instrument w postaci programu.
2) W ciągu 5 lat od dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia rejestrujący 
mają obowiązek ustalenia priorytetów
substancji produkowanych lub 
sprowadzanych w ilościach od 10 do 1000 
ton; należy przy tym uwzględnić ilość 
produkowaną lub importowaną, narażenie i 
charakterystyczne właściwości. Agencja 
udostępni wytyczne oraz program do 
ustalenia priorytetów.
Rejestrujący ma obowiązek dostarczyć 
wyniki uzyskane przy ustalaniu priorytetów 
oraz wszystkie dostępne informacje, które 
uważa on w tym kontekście za istotne. W 
tym celu Agencja udostępni na swojej 
stronie internetowej elektroniczny 
instrument w postaci programu.
3) Rejestrujący, którzy nie dostarczą 
informacji wymienionych w ust. 1 i 2, nie 
mogą skorzystać z art. 21.
Agencja ma obowiązek zaktualizowania 
publicznej listy priorytetów w ciągu 
miesiąca w zgodzie z art. 26 ust. 2 lit. b) i 
ogłosić najwcześniejsze terminy rejestracji 
dla pozostałych substancji.

Uzasadnienie

Dzięki wprowadzeniu nowego art. 20 a rejestr substancji (sporządzony zgodnie z art. 26) 
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zostanie uzupełniony o istotne informacje w ciągu 5 lat od dnia wejścia w życie 
rozporządzenia. Informacje te stanowią podstawę do przeprowadzenia priorytetowania 
rejestracji. Komisja powinna opracować odpowiednie wytyczne i elektroniczne instrumenty w 
postaci programów, które powinny być następnie udostępnione przez Agencję.

Poprawka 56
Artykuł 21 ustęp 1 wprowadzenie

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:

Uzasadnienie

Poprawka określająca na nowo kolejność rejestracji substancji i uwzględniająca 
jednocześnie zarówno ilość produkowaną oraz importowaną jak i ryzyko.

Poprawka 57
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, 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. Art. 19 nie stosuje się 
również dla substancji wprowadzonych, dla 
których dokonano ustalenia priorytetów 
zgodnie z art. 20a.

Uzasadnienie

Poprawka określająca na nowo kolejność rejestracji substancji i uwzględniająca 
jednocześnie zarówno ilość produkowaną oraz importowaną, jak i ryzyko.

Poprawka 58
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, wyprodukowanych albo
importowanych na terytorium Wspólnoty w 
ilości powyżej 10 ton rocznie przez
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jednego producenta albo importera, co 
najmniej raz po wejściu w życie niniejszego
rozporządzenia.

Uzasadnienie

Poprawka określająca na nowo kolejność rejestracji substancji i uwzględniająca 
jednocześnie zarówno ilość produkowaną oraz importowaną jak i ryzyko.

Poprawka 59
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 oraz 
zakończone oceny substancji istniejących 
zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 
793/93 będą traktowane jako rejestracje dla 
potrzeb niniejszej części i Agencja 
przypisuje numer rejestracji w ciągu jednego 
roku od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Uzasadnienie

W ramach unijnego programu dotyczącego substancji istniejących zakończono już ocenę 
szeregu substancji istniejących. Wymagania stawiane ocenie substancji w programie 
dotyczącym substancji istniejących zgadzają się zasadniczo z tymi, które obowiązują przy 
zgłaszaniu substancji nowych. Dlatego substancje istniejące, których ocena została 
zakończona, powinny być traktowane jako zarejestrowane, tak samo jak substancje nowe, 
zgłoszone zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG.

Poprawka 60
Artykuł 23 ustęp 1 a (nowy)

1a) Konieczność zaangażowania Agencji do 
stworzenia wytycznych dotyczących 
podziału danych wyrażonych w propozycji 
„jedna substancja, jedna rejestracja”.

Poprawka 61
Artykuł 23 ustęp 1

1) W celu unikania przeprowadzania 
niepotrzebnych badań na zwierzętach,
badania na kręgowcach dla celów niniejszego 

1) W celu unikania przeprowadzania 
niepotrzebnych badań na zwierzętach, 
badania na kręgowcach dla celów niniejszego 
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Rozporządzenia będą przeprowadzane tyko w 
ostateczności. Jest także konieczne 
podejmowanie środków zaradczych 
ograniczających niepotrzebne powielanie 
innych badań.

Rozporządzenia będą przeprowadzane tyko w 
ostateczności. Jest także konieczne 
podejmowanie środków zaradczych 
zakazujących przeprowadzania badań na 
zwierzętach, jeżeli istnieją alternatywne 
metody badawcze i ograniczających 
niepotrzebne powielanie innych badań.

Uzasadnienie

Zawarte w projekcie sformułowania stanowiące, że wykorzystywanie zwierząt powinno być, 
jeśli tylko to możliwe, zakazane, są niezwykle ogólnikowe, co sprawia, że ich realizacja 
zależałaby od dobrej woli producenta lub, co gorsza, od wymagań rynku. Tymczasem o 
sposobie traktowania zwierząt nie mogą decydować surowe i bezlitosne reguły obowiązujące 
na zmiennym rynku.

Poprawka 62
Artykuł 23 ustęp 2

2) Udostępnianie danych i wspólne 
zgłaszanie informacji zgodnie z niniejszym
rozporządzeniem dotyczy informacji 
technicznych, a w szczególności informacji
odnoszących się do swoistych właściwości 
substancji. Rejestrujący nie będą
wymienia ć informacji o ich handlowej 
działalności, w szczególności informacji
dotyczących możliwości produkcji, 
wielkości produkcji albo sprzedaży, 
wielkości importu albo udziałów w rynku.

2) Udostępnianie danych i wspólne 
zgłaszanie informacji zgodnie z niniejszym
rozporządzeniem dotyczy informacji 
technicznych, a w szczególności informacji
odnoszących się do swoistych właściwości 
substancji. Rejestrujący nie będą
wymieniać informacji o ich handlowej 
działalności, w szczególności informacji
dotyczących możliwości produkcji, 
wielkości produkcji albo sprzedaży, 
wielkości importu albo udziałów w rynku
Komisja wydaje dyrektywy w sprawie 
przestrzegania przepisów dotyczących 
konkurencji podczas udostępniania danych.

Poprawka 63
Artykuł 23 ustęp 3

3) Wszelkie podsumowania badań albo 
szczegółowe podsumowania badań sprzed
przynajmniej 10 lat przedstawione w toku 
rejestracji mogą być swobodnie
udostępniane przez Agencję wszystkim 
innym rejestrującym i potencjalnym
rejestrującym.

3) Za udostępnianie danych należy wnosić 
opłatę. W wyjątkowych przypadkach 
podsumowania badań albo szczegółowe 
podsumowania badań na kręgowcach sprzed
przynajmniej 15 lat przedstawione w toku 
rejestracji mogą być swobodnie 
udostępniane przez Agencję wszystkim 
innym rejestrującym i potencjalnym
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rejestrującym zgodnie z przepisami art. 25 o 
substancjach niewprowadzonych i art. 28 o 
substancjach wprowadzonych.

Uzasadnienie
Ze względu na prawo własności należy zawsze wnosić opłatę za udostępnianie danych 
wymagane prawem.

Poprawka 64
Artykuł 23 ustęp 4

W odniesieniu do badań 
nieprzeprowadzanych na kręgowcach, 
przepisy niniejszej części stosują się do 
potencjalnych rejestrujących wyłącznie, 
jeśli poprzedni rejestrujący złożyli 
twierdzącą deklarację dla potrzeb art. 9 lit. 
a) pkt x).

skreślony

Uzasadnienie

Skreślenie ust. 4 ma bliski związek i stanowi konsekwencję skreślenia art. 9 lit. a) pkt x). 
Celem tych zmian jest uwzględnienie, w ramach celów i zasad ogólnych, reguły 
obowiązkowego udostępniania wszelkich wyników badań (w tym badań nieprzeprowadzanych 
na zwierzętach). Kwestia ta ma niezwykle istotne znaczenie, zwłaszcza dla MŚP, pozwalając 
im na znaczące ograniczenie kosztów realizacji środków wymaganych w ramach REACH.

Poprawka 65
Artykuł 24 ustęp 5 akapit pierwszy

5) Jeżeli ta sama substancja została 
wcześniej zarejestrowana przynajmniej w 
ciągu ostatnich 10 lat, Agencja informuje 
niezwłocznie potencjalnego rejestrującego o 
imionach i nazwiskach/nazwach oraz 
adresach poprzednich rejestrujących i o 
odpowiednich przedstawionych przez nich 
podsumowaniach badań przeprowadzonych 
na kręgowcach albo szczegółowych 
podsumowaniach badań przeprowadzonych 
na kręgowcach, zależnie od okoliczności. 

5) Jeżeli ta sama substancja została 
zarejestrowana mniej niż 15 lat wcześniej, 
Agencja najpierw informuje poprzedniego 
rejestrującego w celu stwierdzenia, czy życzy 
on sobie podania swojego nazwiska/nazwy. 
W przypadku wyrażenia zgody Agencja 
informuje niezwłocznie potencjalnego 
rejestrującego o imionach i 
nazwiskach/nazwach oraz adresach 
poprzednich rejestrujących i o odpowiednich 
przedstawionych przez nich 
podsumowaniach badań przeprowadzonych 
na kręgowcach albo szczegółowych 
podsumowaniach badań przeprowadzonych
na kręgowcach, zależnie od okoliczności
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Uzasadnienie

Poprzedni rejestrujący ma prawo żądać zachowania poufności swojego nazwiska/nazwy. Nie 
ma powodu do wyznaczania limitu czasowego. Za prawnie ustanowione wspólne
wykorzystywanie danych zawsze powinien być wypłacany ekwiwalent finansowy.

Poprawka ma bliski związek i stanowi konsekwencję skreślenia art.9 lit. a) pkt x). Jej celem 
jest wprowadzenie, poprzez usunięcie powyższego przepisu, obowiązku przesyłania wyników 
badań dotyczących bezkręgowców. Obowiązkowe udostępnianie danych ma zasadnicze 
znaczenie dla MŚP.

Poprawka 66
Artykuł 24 ustęp 5 akapit trzeci

Agencja informuje także potencjalnego 
rejestrującego o odpowiednich 
przedstawionych przez poprzednich 
rejestrujących podsumowaniach badań 
nieprzeprowadzonych na kręgowcach albo 
szczegółowych podsumowaniach badań 
nieprzeprowadzonych na kręgowcach, 
zależnie od okoliczności, dla których złożyli 
oni twierdzącą deklarację dla potrzeb art. 9 
lit. a) pkt x).

Uzasadnienie

Poprawka ma bliski związek i stanowi konsekwencję skreślenia art.9 lit. a) pkt x). Jej celem 
jest wprowadzenie, poprzez usunięcie powyższego przepisu, obowiązku przesyłania wyników 
badań dotyczących bezkręgowców. Obowiązkowe udostępnianie danych ma zasadnicze 
znaczenie dla MŚP.

Poprawka 67
Artykuł 25 ustęp 1

1) W przypadku substancji zarejestrowanej 
poprzednio przed upływem 10 lat, jak 
wskazano w art. 24 ust. 5, potencjalny 
rejestrujący zwraca się do poprzedniego(nich) 
rejestrującego(ych) z prośbą o udostępnienie 
wyników badań przeprowadzonych na 
kręgowcach, wymaganych na potrzeby 
dokonania przez niego rejestracji. Może on 
zwrócić się z prośbą do rejestrujących o 
wszelkie informacje dotyczące badań 
nieprzeprowadzonych na kręgowcach, dla 
których poprzedni rejestrujący złożyli 

1) W przypadku substancji zarejestrowanej 
poprzednio przed upływem 10 lat, jak 
wskazano w art. 24 ust. 5, potencjalny 
rejestrujący zwraca się do poprzedniego(nich) 
rejestrującego(ych) z prośbą o udostępnienie 
wyników uprzednio przeprowadzonych
badań, wymaganych na potrzeby dokonania 
przez niego rejestracji. Może on również 
zwrócić się z prośbą do rejestrujących o 
wszelkie informacje dotyczące badań 
nieprzeprowadzonych na kręgowcach.
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twierdzącą deklarację dla potrzeb art. 9 lit. 
a) punkt x).

Uzasadnienie

Poprawka ma bliski związek i stanowi konsekwencję poprawek dotyczących art.9 lit. a) punkt 
x) i art. 24 ust. 5. Jej celem jest wprowadzenie, poprzez usunięcie powyższego przepisu, 
obowiązku przesyłania wyników badań dotyczących bezkręgowców. Obowiązkowe 
udostępnianie danych ma zasadnicze znaczenie dla MŚP.

Badania na zwierzętach kręgowych są niezwykle kosztowne. Prawa własności dotyczące 
uzyskanych danych powinny być wobec tego przedłużone do 15 lat, tak jak określają to 
przepisy ustanowione gdzie indziej, na przykład w dyrektywie 98/8/WE w sprawie produktów 
biobójczych.

Poprawka 68
Artykuł 25 ustęp 3 akapit pierwszy

3) W przypadku, gdy zostanie zawarte 
porozumienie w zakresie udostępnienia 
wyników badań, poprzedni rejestrujący 
wystawi pisemną zgodę dla potencjalnego 
rejestrującego na korzystanie z tych wyników 
w ciągu 2 tygodni od otrzymania zapłaty.

3) W przypadku, gdy zostanie zawarte 
porozumienie w zakresie udostępnienia 
wyników badań, o którym mowa w ust. 1 
zdaniu pierwszym i drugim, poprzedni 
rejestrujący wystawi pisemną zgodę dla 
potencjalnego rejestrującego na korzystanie z 
tych wyników w ciągu 2 tygodni od 
otrzymania zapłaty.

Uzasadnienie

Poprawka ma bliski związek i stanowi konsekwencję poprawek dotyczących art.9 lit. a) pkt
x),i art. 24 ust. 5 i art. 25 ust.1. Jej celem jest wprowadzenie, poprzez usunięcie powyższego 
przepisu, obowiązku przesyłania wyników badań dotyczących bezkręgowców. Obowiązkowe 
udostępnianie danych ma zasadnicze znaczenie dla MŚP.

Poprawka 69
Artykuł 25 ustęp 4

4) Jeżeli porozumienie nie może zostać 
osiągnięte, potencjalny rejestrujący może 
poinformować o tym Agencję i 
poprzedniego(nich) rejestrującego(ych) co 
najmniej 1 miesiąc po otrzymaniu od Agencji 
imienia i nazwiska/nazwy oraz adresu 
poprzedniego(nich) rejestrującego(ych).

4) Jeżeli porozumienie nie może zostać 
osiągnięte, potencjalny rejestrujący udziela 
poprzednio rejestrującemu(cym) 
odpowiednich informacji oraz może złożyć 
wniosek do Agencji co najmniej 1 miesiąc po 
otrzymaniu od Agencji imienia i 
nazwiska/nazwy oraz adresu 
poprzedniego(nich) rejestrującego(ych) o 
ustalenie wysokości słusznej opłaty na rzecz 
poprzednio rejestrującego(ych), zgodnie z 
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poniższym ust. 6. 

Uzasadnienie

Aby przyśpieszyć i ukierunkować proces uzyskiwania dostępu do danych, Agencja powinna 
interweniować, zapewniając tym samym określony poziom poufności danych.

Poprawka 70
Artykuł 25 ustęp 5

5) Poprzedni rejestrujący ma(mają) 1 
miesiąc od otrzymania informacji, o której 
mowa w ust. 4, na poinformowanie 
potencjalnego rejestrującego i Agencji o 
kosztach poniesionych przez niego(nich) w 
celu wykonania badań. Na wniosek 
potencjalnego rejestrującego Agencja 
podejmuje decyzję o udostępnieniu mu 
zależnie od okoliczności odpowiednich 
streszczeń lub szczegółowych streszczeń 
przeprowadzonych badań naukowych 
względnie szczegółowych podsumowań 
tychże wyników badań, po okazaniu dowodu 
zapłaty poprzedniemu(im) 
rejestrującemu(ym) przedstawionych przez 
niego(nich) 50 % kosztów wykonania badań.

5) Poprzedni rejestrujący ma(mają) 1 
miesiąc od otrzymania informacji, o której 
mowa w ust. 4, na poinformowanie 
potencjalnego rejestrującego i Agencji o 
kosztach poniesionych przez niego(nich) w 
celu wykonania badań. Na wniosek 
potencjalnego rejestrującego Agencja 
podejmuje decyzję o udostępnieniu mu 
zależnie od okoliczności odpowiednich 
streszczeń lub szczegółowych streszczeń 
przeprowadzonych badań naukowych 
względnie szczegółowych podsumowań 
tychże wyników badań, po okazaniu dowodu 
zapłaty poprzedniemu(im) 
rejestrującemu(ym) przedstawionych przez 
niego(nich) równą część kosztów wykonania 
badań.

Uzasadnienie

Poprawka związana z poprawką dotyczącą art. 10 ust. 2 Nowy rejestrujący nie powinien 
płacić poprzednio rejestrującemu(ym) 50% kosztów wykonania badań, jak to obecnie jest 
proponowane w przypadku substancji niewprowadzonych do produkcji. Zasady podziału 
kosztów w zakresie substancji niewprowadzonych do produkcji powinny być takie same, jak w 
przypadku substancji wprowadzanych do produkcji (zob. art. 28 ust. 3). Nie ma powodów by 
oba rodzaje substancji podlegały odmiennym systemom podziału kosztów.

Poprawka ma związek z poprawkami dotyczącymi art. 10 ust. 2, art. 17 ust. 2 oraz art. 25 ust. 
6.

Poprawka 71
Artykuł 25 ustęp 6

6) Jeżeli poprzedni rejestrujący nie 
przedstawi(ą) potencjalnemu rejestrującemu 
i Agencji kosztów wykonania badań w ciągu 

6) Jeżeli poprzedni rejestrujący nie 
przedstawi(ą) potencjalnemu rejestrującemu 
i Agencji kosztów wykonania badań w ciągu 
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terminu określonego w ust. 5, Agencja 
podejmie decyzję o udostępnieniu, na 
wniosek, potencjalnemu rejestrującemu 
odpowiednich podsumowań badań 
wykonanych wcześniej albo podsumowań 
dobrze udokumentowanych badań, zależnie 
od okoliczności. Poprzedniemu(im) 
rejestrującemu(ym) przysługuje roszczenie o 
zwrot przez potencjalnego rejestrującego 
50% poniesionych kosztów, egzekwowalne na 
drodze sądowej.

terminu określonego w ust. 5, Agencja 
podejmie decyzję o udostępnieniu, na 
wniosek, potencjalnemu rejestrującemu 
odpowiednich podsumowań badań 
wykonanych wcześniej albo podsumowań
dobrze udokumentowanych badań, zależnie 
od okoliczności. Poprzedniemu(im) 
rejestrującemu(ym) przysługuje roszczenie o 
zwrot przez potencjalnego rejestrującego 
równą część poniesionych kosztów, 
egzekwowalne na drodze sądowej.

Uzasadnienie

Poprawka ma związek z poprawkami dotyczącymi art. 10 ust. 2, art. 17 ust. 2 oraz art. 25 ust. 
5.

Poprawka 72
Artykuł 26 ustęp 1 litera b)

b) swoje imię i nazwisko/nazwę i adres oraz 
nazwisko osoby kontaktowej;

b) swoje imię i nazwisko/nazwę i adres oraz 
nazwisko osoby kontaktowej lub jej 
przedstawicieli; producenci i importerzy 
mogą zażądać, aby ich nazwa firmy była 
traktowania poufnie zgodnie z art. 116;

Uzasadnienie

Poprawka służąca lepszej ochronie tajemnic przemysłowych i handlowych. Połączenie nazwy 
substancji i producenta jest wrażliwe na konkurencję.

Poprawka 73
Artykuł 26 ustęp 1 litera c)

c) rozważany termin rejestracji/zakres 
tonażu;

c) rozważany zakres tonażu;

Uzasadnienie

Zmiana wynikająca z art. 11. Rejestracja nie przebiega już według zakresu tonażu lecz 
Agencja publikuje listy opracowania.

Poprawka 74
Artykuł 26 ustęp 1 litera e)
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e) stwierdzenie, czy badania wskazane w lit. 
d) obejmują badania przeprowadzane na 
kręgowcach czy nie i jeżeli nie, czy rozważa 
on złożenie twierdzącej deklaracji dla 
potrzeb pkt (x) art. 9a wraz z dokumentami 
rejestracyjnymi.

e) wskazówkę dotyczącą zainteresowania 
przystąpieniem do konsorcjum.

Uzasadnienie

Wyrażanie zainteresowania tworzeniem konsorcjów od samego początku ułatwi ich tworzenie.

Poprawka 75
Artykuł 26 ustęp 2 wprowadzenie

2) Informacje, o których mowa w ust. 1, 
dostarczane są na co najmniej 18 miesięcy
przed:

2) Informacje, o których mowa w ust. 1, 
dostarczane są na co najmniej 18 miesięcy
przed wejściem w życie niniejszego 
rozporządzenia:

Uzasadnienie

Dzięki zmianom art. 26 osiągnięto jednolitą rejestrację wstępną i,  co za tym idzie, jednolity 
rejestr substancji po 18 miesiącach. Pozwala to na większą pewność planowania dla 
producentów, przetwórców, użytkowników i władz.

Poprawka 76
Artykuł 26 ustęp 2 litera a)

a) terminem ustalonym w art. 21 ust.1 dla 
substancji wprowadzonych produkowanych 
albo importowanych w ilościach co 
najmniej 1000 ton rocznie;

a) W ciągu miesiąca po zakończeniu fazy 
wstępnej rejestracji Agencja winna 
opublikować listę substancji zgłoszonych 
zgodnie z art. 26 ust.1  podając nazwę 
substancji i numer CAS oraz odnotować, 
czy co najmniej jeden producent lub 
importer musi dokonać rejestracji w czasie 
5 lat.

Uzasadnienie

Dzięki zmianom art. 26 osiągnięto jednolitą rejestrację wstępną i co za tym idzie, jednolity 
rejestr substancji po 18 miesiącach. Pozwala to na większą pewność planowania dla 
producentów, przetwórców, użytkowników i władz.

Poprawka 77
Artykuł 26 ustęp 2 litera b)

b) terminem ustalonym w art. 21 ust.2 dla b) W wyjątkowych przypadkach producenci 
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substancji wprowadzonych
produkowanych albo importowanych w 
ilościach co najmniej 1 tony rocznie.

lub importerzy mogą w czasie 6 miesięcy po 
opublikowaniu listy substancji 
wprowadzonych zgodnie z ust. 2a zgłosić 
Agencji poprawione dodatki lub poprawki. 
Obowiązkiem Agencji w takim przypadku 
jest opublikowanie w ciągu jednego 
miesiąca ostatecznej listy substancji 
wprowadzonych.

Uzasadnienie

Dzięki zmianom art. 26 osiągnięto jednolitą rejestrację wstępną i co za tym idzie, jednolity 
rejestr substancji po 18 miesiącach. Pozwala to na większą pewność planowania dla 
producentów, przetwórców, użytkowników i władz.

Poprawka 78
Artykuł 27 ustęp 2 a (nowy)

2a) Producent lub importer może 
wyznaczyć osobę fizyczną lub prawną 
mającą swoją siedzibę na terenie Wspólnoty 
jako swojego przedstawiciela w celu 
uczestnictwa w SIEF.

Poprawka 79
Artykuł 28 ustęp 1 akapit pierwszy

1) Zanim przeprowadzone zostaną 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 przeprowadzone zostaną 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 ciągu pierwszych dwóch miesięcy 
danego okresu rejestracji zgodnie z art. 21.

Uzasadnienie

L'emendamento mira ad adeguare i tempi tecnici previsti alle effettive necessità. Il presente 
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emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo 
III: Condivisione dei dati e disposizioni destinate a evitare esperimenti superflui.

Poprawka 80
Artykuł 28 ustęp 1 akapit drugi

Właściciel wyników badania w ciągu 2 
tygodni od złożenia powyższego wniosku 
udokumentuje uczestnikowi(om) 
występującemu(ym) z tym wnioskiem 
poniesione na ten cel koszty. Uczestnik(cy) i 
właściciel podejmą uzasadnione kroki, w 
celu osiągnięcia porozumienia w sprawie 
podziału kosztów. Jeżeli nie mogą osiągnąć 
takiego porozumienia koszty dzieli się 
równo. Właściciel udostępni wyniki badania 
w ciągu 2 tygodni od otrzymania zapłaty.

Właściciel wyników badania w ciągu 3 
miesięcy od złożenia powyższego wniosku 
udokumentuje uczestnikowi(om) 
występującemu(ym) z tym wnioskiem 
poniesione na ten cel koszty. Uczestnik(cy) i 
właściciel podejmą uzasadnione kroki, w 
celu osiągnięcia porozumienia w sprawie 
podziału kosztów. Jeżeli nie można osiągnąć 
takiego porozumienia, Agencja ustala 
podział kosztów. Właściciel udostępni 
wyniki badania w ciągu 2 tygodni od 
otrzymania zapłaty.

Uzasadnienie

L'emendamento mira ad adeguare i tempi tecnici previsti alle effettive necessità. Il presente 
emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo 
III: Condivisione dei dati e disposizioni destinate a evitare esperimenti superflui.

Poprawka 81
Artykuł 28 ustęp 3

3) Jeżeli właściciel wyników badania, 
określonego w ust. 2, odmawia 
przedstawienia udokumentowanych kosztów 
tego badania albo udostępnienia wyników 
badania innemu(ym) uczestnikowi(om), 
inny(inni) uczestnik(cy) postępuje(ą) dalej 
tak, jakby odpowiednie wyniki badania nie 
były dostępne w obrębie SIEF, jeżeli 
dokumenty rejestracyjne zawierające 
podsumowania badań albo szczegółowe 
podsumowania badań, zależnie od 
okoliczności, nie były już przedstawione 
przez innego rejestrującego. W takich 
przypadkach Agencja podejmuje decyzję o 
udostępnieniu innemu(ym) 
uczestnikowi(om) tego podsumowania 
badań albo szczegółowe podsumowania 

3) Jeżeli właściciel wyników badania, 
określonego w ust. 2, odmawia 
przedstawienia udokumentowanych kosztów 
tego badania albo udostępnienia wyników 
badania innemu(ym) uczestnikowi(om), 
Agencja interweniuje, aby dane zostały 
udostępnione, a koszty rozdzielone 
sprawiedliwie i proporcjonalnie. Agencja 
jest odpowiedzialna za udostępnianie 
danych i dba o proporcjonalny podział 
kosztów.
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badań, zależnie od okoliczności. Innemu 
rejestrującemu przysługuje roszczenie o 
równy podział kosztów pomiędzy 
uczestników, egzekwowalne na drodze 
sądowej.

Uzasadnienie

L'emendamento mira ad assicurare che si possa realizzare una condivisione dei dati e che 
soprattutto le PMI non vengano vessate da costi troppo elevati. Il presente emendamento è 
collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo III: Condivisione 
dei dati e disposizioni destinate a evitare esperimenti superflui.

Poprawka 82
Artykuł 29 ustęp 1

1) Jeżeli substancja albo preparat spełniają 
kryteria klasyfikacji jako niebezpieczna(y) 
zgodnie z dyrektywami 67/548/EWG albo 
1999/45/WE, osoba odpowiedzialna za 
wprowadzenie tej substancji albo preparatu 
do obrotu, bez względu na to czy jest to 
producent, importer, dalszy użytkownik czy 
dystrybutor, dostarcza odbiorcy, będącemu 
dalszym użytkownikiem albo dystrybutorem 
substancji albo preparatu, kartę 
charakterystyki sporządzoną zgodnie z 
załącznikiem Ia.

1) Jeżeli substancja albo preparat spełniają 
kryteria klasyfikacji jako niebezpieczna(y) 
zgodnie z dyrektywami 67/548/EWG albo 
1999/45/WE albo spełniają kryteria, o 
których mowa w art. 54 lit. a)-e), albo 
zostały określone zgodnie z art. 54 lit. f), 
osoba odpowiedzialna za wprowadzenie tej 
substancji albo preparatu do obrotu, bez 
względu na to czy jest to producent, 
importer, dalszy użytkownik czy 
dystrybutor, dostarcza odbiorcy, będącemu 
dalszym użytkownikiem albo dystrybutorem 
substancji albo preparatu, kartę 
charakterystyki sporządzoną zgodnie z 
załącznikiem Ia.

Uzasadnienie

With the help of Safety Data Sheets information about a substance shall be passed on in the 
supply chain according to the requirements of REACH. The scope of substances that require 
a safety data sheet needs to be expanded to include substances of very high concern that are 
mentioned in Article 54 on authorisation.

Poprawka 83
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% wagowo w przypadku 

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% wagowo w przypadku 
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preparatów nie będących gazami lub co 
najmniej 0,2% objętościowo 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 Ia .4.

preparatów nie będących gazami lub co 
najmniej 0,2% objętościowo 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 
dalszemu użytkownikowi kartę 
charakterystyki sporządzoną zgodnie z 
załącznikiem Ia.4.3.

Uzasadnienie

Auch für Zubereitungen, die gefährliche Stoffe enthalten, aber nicht als gefährlich einzustufen 
sind, ist die Information der Arbeitgeber und in der Folge der Arbeitnehmer von Bedeutung 
für ein reibungsloses Funktionieren des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz. In vielen Fällen 
ist das Sicherheitsdatenblatt die einzige Informationsquelle darüber, dass eine Zubereitung 
Stoffe mit den angeführten Gefahren enthält. Es wird daher vorgeschlagen, die Übermittlung 
von Sicherheitsdatenblättern für derartige Zubereitungen jedenfalls vorzusehen, nicht nur, 
wenn der nachgeschaltete Anwender dies verlangt.

Poprawka 84
Artykuł 29 ustęp 5

5) Na żądanie dalszego użytkownika kartę 
charakterystyki dostarcza się w urzędowych 
językach Państw Członkowskich, na terenie 
których substancja albo preparat są 
wprowadzane do obrotu.

5) Kartę charakterystyki dostarcza się w 
urzędowych językach Państw 
Członkowskich, na terenie których 
substancja albo preparat są wprowadzane do 
obrotu.

Uzasadnienie

Um eine einheitliche und effiziente Information der nachgeschalteten Anwender zu 
gewährleisten, wird vorgeschlagen, dass das Sicherheitsdatenblatt jedenfalls in der/den 
Amtssprache/n übermittelt werden soll, nicht nur, wenn der nachgeschaltete Anwender dies 
verlangt.

Poprawka 85
Artykuł 29 ustęp 8
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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 
karty charakterystyki w następujących 
sytuacjach:

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, o ile karta 
charakterystyki, zgodnie z niniejszymi 
postanowieniami, nie została oddana do 
dyspozycji już przed wejściem w życie 
niniejszego rozporządzenia. Dostawcy mają 
obowiązek niezwłocznej aktualizacji karty 
charakterystyki w następujących sytuacjach:

Uzasadnienie

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

Poprawka 86
Artykuł 30 ustęp 1 litera a)

a) numer(y) rejestracji, jak określono w art. 
18 ust. 1, jeżeli jest(są) dostępny(e);

skreślony 

Uzasadnienie

Skreślenie lit. a) jest konieczne, ponieważ niestosowne byłoby, aby w przypadku 
nieklasyfikowanych substancji numer rejestracyjny musiał być podawany w karcie 
charakterystyki, podczas gdy w przypadku substancji klasyfikowanych najwyraźniej nie ma 
takiego obowiązku. Poza tym może tu chodzić o wrażliwe dane firmowe, jak np. dokładne 
receptury preparatów.

Poprawka 87
Artykuł 30 ustęp 2 akapit pierwszy

Informacje są przekazywane na piśmie 
najpóźniej w dniu pierwszej dostawy 
substancji po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia. Dostawcy mają obowiązek 
aktualizacji i niezwłocznego jej przekazania 
w dół łańcucha dostawy w następujących 
sytuacjach:

Informacje są przekazywane na piśmie lub 
drogą elektroniczną najpóźniej w dniu 
pierwszej dostawy substancji po wejściu w 
życie niniejszego rozporządzenia. Dostawcy 
mają obowiązek aktualizacji i 
niezwłocznego jej przekazania w dół 
łańcucha dostawy w następujących 
sytuacjach:
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Poprawka 88
Artykuł 30 a (nowy)

Artykuł 30a
Obowiązek przekazywania informacji o 
substancjach i preparatach zawartych w 
wyrobach na kolejnych etapach łańcucha 
dostaw
Informacje są przekazywane na kolejnych 
etapach łańcucha dostaw przez wszystkich 
uczestników najbliższemu kolejnemu 
użytkownikowi lub dystrybutorowi, jeżeli 
wyrób zawiera substancję, która sama bądź 
jako składnik preparatu spełnia kryteria, o 
których mowa w art. 54 lit. a)-e), lub 
została określona zgodnie z art. 54 lit. f).

Uzasadnienie

Actors in the supply chain need to be alerted to the fact that a substance of very high concern 
has been incorporated into the article they have acquired. This will enable actors to make 
informed environmental choices. Sufficient product information is essential in all parts of the 
supply chain as experience shows that substances may be released when articles are used or 
processed and when they become waste. Examples include azo-dyes in textiles, flame 
retardants and phthalates in plastics and mercury in batteries. REACH must be amended so 
that information is passed on also for articles.

Poprawka 89
Artykuł 31 a (nowy)

Artykuł 31a
Obowiązek przekazywania informacji o 
substancjach zawartych w wyrobach
Dalsi użytkownicy, którzy włączają do 
wyrobu substancję lub preparat, dla 
których sporządzono kartę charakterystyki, 
oraz osoby, które następnie posługują się 
wyrobem lub dalej go przetwarzają, 
przekazują kartę charakterystyki wyrobu 
lub jego pochodnych każdemu odbiorcy. 
Końcowi użytkownicy nie są odbiorcami.

Uzasadnienie

Producers of articles, retailers and the public should be able to find out whether specific 
substances are present in the final article and look for safer alternatives if necessary. A time 
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limit of fifteen days is set by reference to the standard response time in Regulation 1049/2001, 
which provides for access to documents of the Community institutions.

Poprawka 90
Artykuł 32 tytuł

Dostęp pracowników do informacji 
zawartych w karcie charakterystyki

Dostęp pracowników do informacji 
dotyczących substancji i preparatów

Uzasadnienie

Die entsprechenden Verpflichtungen der Arbeitgeber sind hinsichtlich 
Sicherheitsdatenblättern weitaus genauer und weitergehend in der Richtlinie 98/24/EG 
(Schutz der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe) geregelt. Daher 
sollte hier nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass deren Geltung nicht 
eingeschränkt wird. Die Änderung des Titels macht deutlich, dass es sich bei den 
weiterzugebenden Informationen nicht nur um Sicherheitsdatenblätter, sondern auch um 
Informationen gemäß Artikel 30 handelt.

Poprawka 91
Artykuł 32

Pracownicy i ich przedstawiciele mają 
zagwarantowany przez swojego pracodawcę 
dostęp do informacji dostarczanej zgodnie z 
przepisami art. 29 i 30 w odniesieniu do 
substancji, które stosują albo na które mogą 
być narażeni w trakcie swojej pracy.

Bez uszczerbku dla postanowień dyrektywy 
98/24/WE pracownicy i ich przedstawiciele 
mają zagwarantowany przez swojego 
pracodawcę dostęp do informacji 
dostarczanej zgodnie z przepisami art. 29 i 
30 w odniesieniu do substancji, które stosują 
albo na które mogą być narażeni w trakcie 
swojej pracy. Informacje te udzielane są 
bezwarunkowo. Przedstawiciele 
pracowników mają prawo do 
organizowanego przez pracodawcę 
stosownego szkolenia na temat 
konsekwencji systemu REACH dla 
pracowników oraz swoich uprawnień 
zgodnie z odnośnymi przepisami prawnymi.

Uzasadnienie

Workers should be entitled to information without having to request it. In order to fulfil their 
role, workers representatives need to be fully aware of the provisions of this legislation. And 
the employer must grant paid time off in order to ensure this information.

Poprawka 92
Artykuł 32 ustęp 1 a (nowy)
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Dostęp konsumentów do informacji 
zawartych w karcie charakterystyki
Sprzedawca substancji niebezpiecznej, 
preparatu lub produktu zawierającego 
substancje niebezpieczne udziela klientom, 
instytucjom konsumenckim lub innym 
zainteresowanym organom dostępu do 
informacji na temat tych substancji, 
preparatów lub produktów, określonych w 
art. 29 i 30.

Uzasadnienie

Article 32 lays down rules on workers access to safety data. Article 32a provides an 
equivalent access for consumers and others.

Poprawka 93
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
informuje na piśmie producenta, importera 
albo dalszego użytkownika lub handlowca 
czy jakikolwiek inny podmiot w łańcuchu 
dostawczym zaopatrujący 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.
Ustęp ten nie stosuje się do zastosowań nie 
wspieranych.

Uzasadnienie

Dostawca nie może być zobowiązany do wspierania wszystkich zastosowań podawanych przez 
dalszego użytkownika i opracowywania scenariuszy narażenia dla zastosowań, których nie 
wspiera. Ust. 2 nie może pozostawać w sprzeczności z nagłówkiem 16 karty charakterystyki 
(także częścią karty charakterystyki GHS.

Poprawka 94
Artykuł 35 ustęp 2 litera f)

f) propozycję przeprowadzenia 
dodatkowych badań na kręgowcach, jeżeli 
dalszy użytkownik uważa ich 

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

przeprowadzenie za konieczne dla 
przygotowania przez niego oceny 
bezpieczeństwa chemicznego. W przypadku, 
gdy dane są dostępne, postępuje się zgodnie 
z art. 25.

Uzasadnienie

L'emendamento è strettamente legato e conseguente agli emendamenti presentati agli articoli 
9 lettera a) punto x ), 24 paragrafo 5, 25 paragrafo 1 e 26 paragrafo 1. Lo scopo è di 
abrogare la discrezionalità per la concessione di dati di test sui non vertebrati, eliminando 
questo requisito. L’acceso ai dati obbligatorio è di vitale importanza per le PMI.

Poprawka 95
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 - 51
właściwy urząd to Agencja.

(Zastąpienie „właściwego urzędu“ przez 
„Agencję“ obowiązuje w całej części VI; w 
przypadku przyjęcia poprawki odnosi się to 
do art. 38 ust. 2, 42 ust. 1 i 4, art. 43 ust. 1, 
43aa ust. 3-6, art. 45 ust. 2, art., 49 ust 5, 6 i 
7)

Uzasadnienie

Agencja musi być odpowiedzialna za wszystkie sprawy związane z oceną i za wszystkie 
aspekty oceny mające wyłączną moc decyzyjną w celu zapewnienia jednolitości i pewności 
prawnej.

Poprawka 96
Artykuł 38 ustęp 2 a (nowy)

W celu przygotowania decyzji i opinii 
podejmowanych wyłącznie przez Agencję, 
może ona uwzględnić oraz zwrócić się o 
pomoc do właściwego organu Państwa 
Członkowskiego, na terenie którego ma 
miejsce produkcja lub w którym znajduje 
się siedziba importera. Następuje to zgodnie 
z jednolitymi zasadami, które zostaną 
ustalone przez Agencję.



PE 357.617v03-00 52/88 AD\574976PL.doc

PL

Wszelka komunikacja pomiędzy Agencją a 
rejestrującym może być prowadzona w 
języku wybranym przez rejestrującego.

Uzasadnienie

Die Harmonisierung des Binnenmarktes setzt voraus, dass an einer zentralen Stelle, der 
Agentur, alle Entscheidungen und Stellungnahmen getroffen werden. Dabei ist jedoch auch 
erforderlich, dass die Agentur aus der Expertise der zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten Nutzen ziehen kann und deren technische Unterstützung für die Vorbereitung 
ihrer Entscheidungen und Stellungnahmen anfordern kann. Um die Kommunikation und den 
Austausch von Informationen zwischen der Agentur und dem Registrierungspflichtigen zu 
erleichtern, wovon insbesondere KMU profitieren. Zur Erleichterung insbesondere für KMUs 
muss die Kommunikation mit der Agentur auch in der jeweiligen Sprache des Sitzlandes 
möglich sein, multinationale Unternehmen, die in allen Mitgliedstaaten tätig sind, müssen 
eine Sprache wählen können.

Poprawka 97
Artykuł 40 ustęp 1 wprowadzenie

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

1) Każdy właściwy urząd dokonuje oceny 
rocznie co najmniej 5% zarejestrowanych 
dokumentów, wybranych losowo przez 
agencję w celu weryfikacji jednego albo obu 
z poniższych:

Uzasadnienie
Steps should be taken to discourage the submission of poor quality registration dossiers so as 
to safeguard the quality of information supplied by manufacturers or importers.

Poprawka 98
Artykuł 40 ustęp 3

3) Rejestrujący przedstawia wymagane 
informacje Agencji.

3) Rejestrujący przedstawia wymagane 
informacje Agencji w rozsądnym terminie 
ustalanym przez Agencję.

Uzasadnienie

A registrant might have passed the completeness check as stipulated in Article 18, but the 
information requirements might nevertheless not be fulfilled. Non-compliance with the 
information requirements should have clear consequences. Registrants should have no more 
than one chance within a maximum of six months to correct flawed registrations. This could 
ensure good quality and avoid never-ending disputes between the authorities and registrants.
The wording is in line with the provisions for the completeness check in Article 18.
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Poprawka 99
Artykuł 41 ustęp 2

2) Kiedy ocena dossier jest ukończona 
właściwy urząd korzysta z informacji 
uzyskanych w toku tej oceny dla celów art. 
43aa ust.1,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, czy i jak 
korzystać z uzyskanych informacji.

2) Kiedy ocena dossier jest ukończona, 
Agencja powiadamia Komisję, 
rejestrującego i właściwe urzędy państw 
członkowskich o jej wnioskach, czy i jak 
korzystać z uzyskanych informacji dla celów 
art. 56 ust.3 i 66 ust.2.

Uzasadnienie

Agencja musi być odpowiedzialna za wszystkie sprawy związane z oceną i za wszystkie 
aspekty oceny mające wyłączną moc decyzyjną w celu zapewnienia jednolitości i pewności 
prawnej. Prawdopodobnie informacje uzyskane przy ocenie można wykorzystać w procedurze 
udzielania zezwoleń bądź ograniczenia.

Poprawka 100
Artykuł 42 ustęp 3 litera b)

b) w okresie 9 lat od złożenia propozycji 
przeprowadzenia badań, 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 jedynie
w załączniku VII;

b) w okresie 9 lat od dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, w przypadku 
wszystkich rejestracji otrzymanych w 
terminie określonym w art. 21ust.2; 

Uzasadnienie

Agencja musi być odpowiedzialna za wszystkie sprawy związane z oceną i za wszystkie 
aspekty oceny mające wyłączną moc decyzyjną w celu zapewnienia jednolitości i pewności 
prawnej.

Poprawka 101
Artykuł 42 ustęp 3 litera c)

c) po upływie terminów określonych w lit). 
a) i b), w przypadku wszelkich rejestracji 
zawierających propozycje przeprowadzenia 
badań, otrzymanych w terminie określonym 
w art. 21 ust. 3. 

c) po upływie terminów określonych w lit. a) 
i b), w przypadku wszelkich rejestracji, 
otrzymanych w terminie określonym w art. 
21 ust. 3. 
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Uzasadnienie

Agencja musi być odpowiedzialna za wszystkie sprawy związane z oceną i za wszystkie 
aspekty oceny mające wyłączną moc decyzyjną w celu zapewnienia jednolitości i pewności 
prawnej.

Poprawka 102
Artykuł 43 a ustęp 1 a (nowy)

Agencja korzysta z tych kryteriów w celu 
stworzenia rejestru substancji mających 
priorytet oceny. Agencja przyjmuje ten 
rejestr na podstawie opinii Komitetu 
Państw Członkowskich. Substancja 
zostanie włączona do rejestru, gdy Państwo 
Członkowskie ma powody, żeby 
podejrzewać, że substancja stanowi ryzyko 
dla zdrowia albo środowiska, w 
szczególności na podstawie jednego z 
następujących.

Uzasadnienie

Agencja przeniesie zadanie opracowania rejestru substancji priorytetowych. Jej kompetencja 
w procedurze decyzyjnej dotyczącej oceny substancji zostanie wzmocniona.

Poprawka 103
Artykuł 43a bis ustęp 2

2) Plan kroczący („rolling plan”), 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.

2) Agencja przedkłada plan kroczący do 28 
lutego każdego roku Komitetowi Państw 
Członkowskich w celu uzyskania 
zezwolenia. Plan ten obejmuje okres 3 lat, 
jest aktualizowany corocznie i określa 
substancje, których ocenę Agencja 
zamierza przeprowadzać każdego roku. 
Agencja ma obowiązek poinformować o 
tym rejestrującego(ych) i opublikować plan 
kroczący na swojej stronie internetowej.

Uzasadnienie

Poprawka wynikająca z faktu, że w tym przypadku odpowiedzialna jest Agencja a nie 
właściwy urząd Państwa Członkowskiego.
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Poprawka 104
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 nie wymagane 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 poza istotnymi 
informacjami zgodnie z art. 9 ust.1 i 
badaniami proponowanymi przez 
rejestrującego, wymagane są dalsze dane
przygotowuje ona, podając powody i 
uzasadnienie oparte na ryzyku, projekt 
decyzji o wymogu przedstawienia dalszych 
informacji przez rejestrującego(ych). 
Decyzja ta jest podejmowana zgodnie z 
procedurą określoną w art. 48 i 49.

Uzasadnienie

Agencja musi być odpowiedzialna za wszystkie sprawy związane z oceną i za wszystkie 
aspekty oceny mające wyłączną moc decyzyjną w celu zapewnienia jednolitości i pewności 
prawnej. Wymaganie dalszych informacji musi być oparte na ryzyku.

Poprawka 105
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.

Uzasadnienie

L'emendamento è coerente con le modifiche richieste che mirano a concentrare il processo 
sull'Agenzia. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli 
articoli contenuti nel Titolo VI: Valutazione delle sostanze.

Poprawka 106
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, 

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

Uzasadnienie

Prawdopodobnie informacje uzyskane przy ocenie można wykorzystać w procedurze 
udzielania zezwoleń bądź ograniczenia. Niniejsza poprawka jest wynikiem decyzji, iż 
zarządzanie procesem oceny w całości powinno się znajdować w rękach Agencji. Należy ją 
rozważyć razem z innymi poprawkami zgłoszonymi do artykułów tytułu VI na temat oceny 
substancji.

Poprawka 107
Artykuł 47 ustęp 1

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 wyodrębnionego 
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:

W stosunku do półproduktów 
wyodrębnianych w miejscu wytwarzania nie 
mają zastosowania ani ocena dossier, ani 
ocena substancji. Jednakże, w sytuacji gdy 
kompetentny urząd państwa 
członkowskiego przedstawi dowód na to, że 
występuje niewłaściwie kontrolowane 
zagrożenie wynikające z zastosowania 
półproduktu wyodrębnionego w miejscu 
wytwarzania, właściwy urząd, na terenie 
którego znajduje się miejsce wytwarzania, 
może:

Uzasadnienie

Opracowany przez Komisję projekt Rozporządzenia wymaga ze strony Państwa 
Członkowskiego dowodów, zanim będzie on mógł wystąpić o więcej informacji o 
bezpieczeństwie półproduktów. Niniejsza poprawka zmniejsza to obciążenie.

Poprawka 108
Artykuł 47 ustęp 1 litera b)

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.

b) sprawdzić wszelkie przedstawione 
informacje i, jeżeli okaże się to niezbędne, 
zastosować wszelkie odpowiednie środki 
zmniejszające ryzyko, w szczególności jeżeli 
dostępne są bezpieczniejsze substancje 
alternatywne.
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Uzasadnienie

Intermediates that meet the criteria of very high concern may pose a serious risk to workers, 
and occupational exposure to them should be minimised. Therefore the availability of 
alternatives to intermediates that meet the criteria of very high concern should be considered 
with a view to the substitution of such intermediates by safer alternatives. This would also 
contribute to better implementation of existing legislation on workers’ safety.

Poprawka 109
Artykuł 47 ustęp 2

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

skreślony

Uzasadnienie

Intermediates that meet the criteria of very high concern may pose a serious risk to workers, 
and occupational exposure to them should be minimised. Therefore the availability of 
alternatives to intermediates that meet the criteria of very high concern should be considered 
with a view to the substitution of such intermediates by safer alternatives. This would also 
contribute to better implementation of existing legislation on workers’ safety.

Poprawka 110
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. 39, 40, 43 a 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. 

Uzasadnienie

Per ragioni di semplificazione e concentrazione del processo, l’Agenzia deve occuparsi dei 
compiti di valutazione e deve avere un unico potere di decisione su tutti gli aspetti della 
valutazione. Sulla base della modifica proposta all'Art 43 bis, solo nei casi in cui il 
fabbricante ha cessato una volta per tutte l’attività può essere considerato giusto che la 
registrazione perda di validità. Vi sono una serie di casi in cui la fabbricazione si è fermata 
solo temporaneamente, per es. a causa di problemi economici,di difficoltà di realizzazione 
dell’impianto, ecc., che non ammettono perdita di validità della registrazione. Ciò dovrebbe 
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essere chiarito nel testo. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti 
presentati agli articoli contenuti nel Titolo VI: Valutazione delle sostanze.

Poprawka 111
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 innych Państw 
Członkowskich.

Uzasadnienie

Poprawka wynikająca z faktu, że w tym przypadku odpowiedzialna jest Agencja, a nie 
właściwy urząd Państwa Członkowskiego.

Poprawka 112
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 innych Państw 
Członkowskich mogą, w ciągu 30 dni od
rozpowszechnienia, wnieść propozycje 
zmian projektu decyzji do Agencji.

Uzasadnienie

Poprawka wynikająca z faktu, że w tym przypadku odpowiedzialna jest Agencja, a nie 
właściwy urząd Państwa Członkowskiego.

Poprawka 113
Artykuł 49 ustęp 4

4) Jeżeli Agencja otrzyma propozycję 4) Jeżeli Agencja otrzyma propozycję 
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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.

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.

Uzasadnienie

Poprawka wynikająca z faktu, że w tym przypadku odpowiedzialna jest Agencja, a nie 
właściwy urząd Państwa Członkowskiego.

Poprawka 114
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.

Uzasadnienie
Poprawka wynikająca z faktu, że w tym przypadku odpowiedzialna jest Agencja, a nie 
właściwy urząd Państwa Członkowskiego.

Poprawka 115
Artykuł 50 ustęp 1

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

1) Jeżeli rejestrujący albo dalszy użytkownik 
przeprowadza badanie w imieniu innych, 
koszty badania dzielą się równo na 
wszystkich. Agencja ustala kryteria 
podziału kosztów w sposób przejrzysty i 
proporcjonalny.

Uzasadnienie

Per stabilire costi proporzionati, è necessario che l'Agenzia stabilisca criteri equi. Il presente 
emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo 
VI: Valutazione delle sostanze.

Poprawka 116
Artykuł 51

Państwa Członkowskie corocznie do dnia 28 
lutego informują Agencję o postępie,
w porównaniu z poprzednim rokiem 

Agencja corocznie do dnia 28 lutego 
informuje o postępie, w porównaniu z 
poprzednim rokiem kalendarzowym, 
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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.

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.

Uzasadnienie

Wyjaśnienie to jest konieczne, ponieważ w tym przypadku odpowiedzialna jest Agencja, a nie 
właściwy urząd Państwa Członkowskiego.

Poprawka 117
Artykuł 52

Celem niniejszego tytułu jest 
zagwarantowanie sprawnego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego przy 
zapewnieniu, że ryzyko stwarzane przez 
substancje wzbudzające szczególne obawy 
jest właściwie kontrolowane albo że 
substancje te są zastępowane odpowiednimi 
alternatywnymi substancjami albo 
technologiami.

Celem niniejszego tytułu jest 
zagwarantowanie, że substancje 
wzbudzające szczególne obawy są 
zastępowane odpowiednimi alternatywnymi 
substancjami albo technologiami, jeżeli są 
one dostępne lub takie alternatywne 
rozwiązania zostały wypracowane, przy 
jednoczesnym zapewnieniu sprawnego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Poprawka 118
Artykuł 53 ustęp 5

5) Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w 
przypadku następujących zastosowań 
substancji:

5) Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w 
przypadku następujących zastosowań 
substancji pod warunkiem, że podjęte w 
nich działania zapewniają poziom ochrony 
równy co najmniej poziomowi określonemu 
w tytule VII:

Uzasadnienie

This amendment addresses the different levels of regulation covering the listed exemptions 
under Article 53(5) and sets the authorisation procedure as a joint standard. Intermediates 
that fulfill the criteria of substances of very high concern may cause significant adverse 
effects and should therefore note be excluded from authorisation.

Poprawka 119
Artykuł 53 ustęp 5 litera i a) (nowa)
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(ia) zastosowań metali, łącznie z ich 
zastosowaniem w stopach, analogicznie do 
wyjątków od obowiązku oznakowania 
zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG, 
załącznik VI nr 8.3 i nr 9.3.

Uzasadnienie

Im heutigen Gefahrstoffrecht weist die Kennzeichnung auf die Eigenschaften hin, die bei 
gebräuchlicher Handhabung und Verwendung eine Gefahr darstellen. Metalle und 
Legierungen in massiver Form müssen nach Richtlinie 67/548/EWG Anhang VI Nr. 8.3 und 
Nr. 9.3 nicht gekennzeichnet werden, wenn sie in der Form, in der sie in den Verkehr 
gebracht werden, keine Gefahr für den Menschen oder für die Umwelt darstellen. Eine 
analoge Ausnahme ist im selben Anhang auch für Polymere festgelegt. Auch die Richtlinie 
76/769/EWG zur Beschränkung des Inverkehrbringens gefährlicher Stoffe, z.B. an den 
Endverbraucher, bezieht sich auf die Kennzeichnung.

Poprawka 120
Artykuł 53 ustęp 5 litera i a) (nowa)

(ia) zastosowań w bateriach w zakresie 
stosowania dyrektywy 91/157/WE.

Uzasadnienie

Die Verwendung von Stoffen in Batterien wird bereits durch Titel VIII und die Richtlinie 
91/157/EG geregelt. Sie sind deshalb vom Zulassungsverfahren auszunehmen.

Poprawka 121
Artykuł 53 ustęp 6

6) Dla substancji będących przedmiotem 
procedury zezwoleń wyłącznie z uwagi na 
spełnienie przez nie kryteriów z art. 54 lit. 
(a), (b) i (c), albo z uwagi na to, że są one 
zidentyfikowane zgodnie z art. 54 lit. (f)
wyłącznie z powodu zagrożeń jakie 
stwarzają dla zdrowia ludzkiego, nie stosuje 
się przepisów ust. 1 i 2 niniejszego artykułu 
dla następujących zastosowań:

6) Dla substancji będących przedmiotem 
procedury zezwoleń wyłącznie z uwagi na 
spełnienie przez nie kryteriów z art. 54 lit. 
(a), (b) i (c), wyłącznie z powodu zagrożeń 
jakie stwarzają dla zdrowia ludzkiego, nie 
stosuje się przepisów ust. 1 i 2 niniejszego 
artykułu dla następujących zastosowań:

Uzasadnienie

I criteri per definire le proprietà di distruttori endocrini non esistono. L’identificazione di 
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criteri ulteriori rispetto a quelli previsti dall'Art. 54 lettera d e lettera e, deve essere effettuata 
sulla base di evidenza scientifica per non dare adito a decisioni arbitrarie. Inoltre le sostanze 
indicate nella lettera b sono già state escluse nell'emendamento presentato all'Art. 2. Inoltre, 
le sostanze regolamentate già dalle rispettive normative verticali, opportunamente integrate, 
devono essere escluse dal campo di applicazione del REACH. Il presente emendamento è 
collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo VII: 
Autorizzazione.

Poprawka 122
Artykuł 53 ustęp 7 a (nowy)

7 a) Ustęp 1 nie ma zastosowania jeżeli 
substancja używana jest jako taka, wchodzi 
w skład preparatu lub produktu, który 
zgodny jest z warunkami lub 
ograniczeniami wymienionymi w 
Załączniku XVI lub w Załączniku XVII.

Uzasadnienie

L'emendamento chiarisce che le decisioni già prese dal Consiglio dei Ministri dell'UE e dal 
Parlamento Europeo sulla base della Direttiva 76/769/EEC o in futuro dalla Commissione 
secondo il procedimento descritto dall’ articolo 130 – Comitologia – non deve essere oggetto 
di altre discussioni. Non si deve lasciare alla discrezione della Commissione il compito di 
decidere se e fino a che punto esentare sostanze ed usi già regolamentati. Il presente 
emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo 
VII: Autorizzazione.

Poprawka 123
Artykuł 54 litera a)

a) substancje spełniające, zgodnie z 
dyrektywą 67/548/EWG, kryteria 
klasyfikacji jako rakotwórcze kategorii 1 
albo 2;

a) substancje sklasyfikowane, zgodnie z 
dyrektywą 67/548/EWG, jako rakotwórcze 
kategorii 1 albo 2;

Uzasadnienie

Deve esserci una decisione legalmente vincolante sulla classificazione (basata sulla decisione 
di classificazione armonizzata come i CMR di categoria 1 e 2) prima che la sostanza sia 
soggetta all’autorizzazione. Altrimenti verrebbero messe in discussione le decisioni del(i) 
Comitato(i) dello Stato Membro responsabile(i) per la classificazione delle sostanze CMR di 
cat. 1, 2. Deve esservi certezza legale – in particolare riguardo al commercio internazionale. 
Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti 
nel Titolo VII: Autorizzazione.

Poprawka 124
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Artykuł 54 litera b)

b) substancje spełniające, zgodnie z 
dyrektywą 67/548/EWG, kryteria 
klasyfikacji jako mutagenne kategorii 1 albo 
2;

b) substancje sklasyfikowane, zgodnie z 
dyrektywą 67/548/EWG, jako mutagenne 
kategorii 1 albo 2;

Uzasadnienie

Deve esserci una decisione legalmente vincolante sulla classificazione (basata sulla decisione 
di classificazione armonizzata come i CMR di categoria 1 e 2) prima che la sostanza sia 
soggetta all’autorizzazione. Altrimenti verrebbero messe in discussione le decisioni del(i) 
Comitato(i) dello Stato Membro responsabile(i) per la classificazione delle sostanze CMR di 
cat. 1, 2. Deve esservi certezza legale – in particolare riguardo al commercio internazionale. 
Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti 
nel Titolo VII: Autorizzazione.

Poprawka 125
Artykuł 54 litera c)

c) substancje spełniające, zgodnie z 
dyrektywą 67/548/EWG, kryteria 
klasyfikacji jako substancje działające 
szkodliwie na rozrodczość kategorii 1 albo 
2;

c) substancje sklasyfikowane, zgodnie z 
dyrektywą 67/548/EWG, jako substancje 
działające szkodliwie na rozrodczość 
kategorii 1 albo 2;

Uzasadnienie

Deve esserci una decisione legalmente vincolante sulla classificazione (basata sulla decisione 
di classificazione armonizzata come i CMR di categoria 1 e 2) prima che la sostanza sia 
soggetta all’autorizzazione. Altrimenti verrebbero messe in discussione le decisioni del(i) 
Comitato(i) dello Stato Membro responsabile(i) per la classificazione delle sostanze CMR di 
cat. 1, 2. Deve esservi certezza legale – in particolare riguardo al commercio internazionale. 
Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti 
nel Titolo VII: Autorizzazione.

Poprawka 126
Artykuł 54 litera f)

f) substancje, takie jak substancje 
zaburzające gospodarkę hormonalną, albo 
substancje, które są trwałe, wykazują 
zdolność do bioakumulacji i są toksyczne 
albo są bardzo trwałe i wykazują bardzo 
dużą zdolność do bioakumulacji, nie 
spełniające kryteriów zawartych w lit. (d) i 
(e), zidentyfikowane jako wywołujące u 
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ludzi lub 
w środowisku poważne i nieodwracalne 
skutki równoważne skutkom wywoływanym 
przez inne substancje wymienione w lit. (a) 
do (e), ocenione metodą badania 
przypadków zgodnie z procedurą określoną 
w art. 56.

Uzasadnienie

I criteri per definire le proprietà di distruttori endocrini non esistono. L’identificazione di 
criteri ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 54 lettera d e lettera e, deve essere 
effettuata sulla base di evidenza scientifica per non dare adito a decisioni arbitrarie. Il 
presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti 
nel Titolo VII: Autorizzazione.

Poprawka 127
Artykuł 55 ustęp 1 litera c) punkt ii)

ii) datę lub daty, na co najmniej 18 miesięcy 
przed „the sunset date(s)”, przed którą(ymi) 
muszą zostać dostarczone wnioski, jeżeli 
wnioskujący chce kontynuować stosowanie 
substancji lub wprowadzać ją do obrotu dla 
określonych zastosowań po „the sunset 
date(s)”; kontynuacja ta będzie dozwolona
po „the sunset date” do czasu podjęcia 
decyzji w sprawie wniosku o udzielenie 
zezwolenia;

ii) datę lub daty, na co najmniej 18 miesięcy 
przed „the sunset date(s)”, przed którą(ymi) 
muszą zostać dostarczone wnioski, jeżeli 
wnioskujący chce kontynuować stosowanie 
substancji lub wprowadzać ją do obrotu dla 
określonych zastosowań po „the sunset 
date(s)”; kontynuacja ta będzie dozwolona
do czasu podjęcia decyzji w sprawie 
wniosku o udzielenie zezwolenia;

Poprawka 128
Artykuł 55 ustęp 2 wprowadzenie

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 narażenia mogą być 
zwolnione z obowiązku uzyskania 
zezwolenia, jeżeli zagrożenie dla zdrowia 
ludzkiego oraz środowiska naturalnego 
związane ze stosowaniem substancji jest 
pod należytą kontrolą. Przy ustanawianiu 
tych zwolnień bierze się w szczególności 
pod uwagę:
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Poprawka 129
Artykuł 55 ustęp 4 litera a)

a) spełnienia kryteriów, o których mowa w 
art. 54 lit. (d), (e) i (f);

a) spełnienia kryteriów, o których mowa w 
art. 54 lit. (d), (e);

Uzasadnienie
I criteri per definire le proprietà di distruttori endocrini non esistono. L’identificazione di 
criteri ulteriori rispetto a quelli previsti dall'Art. 54 lettera d e lettera e, deve essere effettuata 
sulla base di evidenza scientifica per non dare adito a decisioni arbitrarie. Il presente 
emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo
VII: Autorizzazione.

Poprawka 130
Artykuł 56 ustęp 1

Identyfikacja substancji wskazanych w art. 
54 lit. d), e) i f)
1) W celu zidentyfikowania substancji 
wskazanych w art. 54 lit. d), e) i f) stosuje 
się procedurę określoną w ust. 2 – 7 
niniejszego artykułu, przed wszelkimi 
zaleceniami dokonanymi zgodnie z 
przepisami art. 55 ust. 3.

Identyfikacja substancji wskazanych w art. 
54 lit. d) i e) (skreślono)
1) W celu zidentyfikowania substancji 
wskazanych w art. 54 lit. d) i e) (skreślono)
stosuje się procedurę określoną w ust. 2 – 7 
niniejszego artykułu, przed wszelkimi 
zaleceniami dokonanymi zgodnie z 
przepisami art. 55 ust. 3. 

Uzasadnienie

Brakuje kryteriów pozwalających zdefiniować właściwości powodujące zaburzenia 
gospodarki hormonalnej. Na podstawie badań naukowych należy ustalić kryteria 
uzupełniające te, które ustanowiono w art. 54 lit. d) i e), by zapobiec możliwości wydawania 
arbitralnych decyzji. Niniejsza poprawka związana jest z innymi poprawkami dotyczącymi 
artykułów w części VII: Procedura zezwoleń.

Poprawka 131
Artykuł 56 ustęp 2 i 3

2) Komisja może zwrócić się z prośbą do 
Agencji o przygotowanie dossier zgodnie z 
załącznikiem XIV dla substancji, które w jej 
opinii spełniają kryteria wskazane w art. 54 
lit. d), e) i f). Agencja rozpowszechni to 
dossier wśród państw członkowskich.
Agencja rozpowszechni to dossier wśród 
państw członkowskich.
3) Każde państwo członkowskie może 

2) Komisja może zwrócić się z prośbą do 
Agencji o przygotowanie dossier zgodnie z 
załącznikiem XIV dla substancji, które w jej 
opinii spełniają kryteria wskazane w art. 54 
lit. d) i e) (skreślono). Agencja 
rozpowszechni to dossier wśród państw 
członkowskich. Agencja rozpowszechni to 
dossier wśród państw członkowskich.
3) Każde państwo członkowskie może 
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przygotować dossier zgodnie z załącznikiem 
XIV dla substancji, które w jego opinii 
spełniają kryteria określone w art. 54 lit. d), 
e) i f), a następnie przesłać je do Agencji. 
Agencja rozpowszechni to dossier wśród 
innych państw członkowskich.

przygotować dossier zgodnie z załącznikiem 
XIV dla substancji, które w jego opinii 
spełniają kryteria określone w 54 lit. d) i e) 
(skreślono), a następnie przesłać je do 
Agencji. Agencja rozpowszechni to dossier 
wśród innych państw członkowskich.

Uzasadnienie

Brakuje kryteriów pozwalających zdefiniować właściwości powodujące zaburzenia 
gospodarki hormonalnej. Na podstawie badań naukowych należy ustalić kryteria 
uzupełniające te, które ustanowiono w art. 54 lit. d) i e), by zapobiec możliwości wydawania 
arbitralnych decyzji. Niniejsza poprawka związana jest z innymi poprawkami dotyczącymi 
artykułów w części VII: Procedura zezwoleń.

Poprawka 132
Artykuł 57 ustęp 6

Udzielenie zezwoleń może podlegać różnym 
warunkom, włączając w to terminy 
weryfikacji lub monitoring. Zezwolenia 
udzielone zgodnie z ust. 3 podlegają 
ograniczeniu czasowemu.

Udzielenie zezwoleń może podlegać różnym 
warunkom, włączając w to terminy 
weryfikacji lub monitoring.

Uzasadnienie

Nie ma potrzeby wyznaczania terminu, ponieważ decyzja o udzieleniu zezwolenia może już i 
tak podlegać weryfikacji, zmianie, lub nawet uchyleniu, w każdym czasie. Wyznaczenie 
terminu oznaczałoby zwyczajnie dodatkowe obciążenie dla przedsiębiorstw i władz. Niniejsza 
poprawka związana jest z innymi poprawkami dotyczącymi artykułów w części VII: 
Procedura zezwoleń.

Poprawka 133
Artykuł 58 ustęp 2 akapit 1

Weryfikacja zezwolenia może być 
dokonana w każdym czasie, jeżeli 
okoliczności pierwotnego zezwolenia 
zmieniły się w sposób wpływający na 
ryzyko dla zdrowia człowieka lub 
środowiska, albo z powodu zmiany 
warunków spo³eczno-ekonomicznych.

Weryfikacji zezwolenia dokonuje się w 
każdym czasie, jeżeli okoliczności 
pierwotnego zezwolenia zmieniły się w 
sposób wpływający na ryzyko dla zdrowia 
człowieka lub środowiska, albo z powodu 
zmiany warunków 
społeczno-ekonomicznych, jak również na 
wniosek większości członków Agencji
uprawnionych do głosowania.
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Poprawka 134
Artykuł 58 ustęp 4

4) Jeżeli środowiskowe normy jakości, o 
których mowa w dyrektywie 96/61 /WE, nie 
są spełnione, zezwolenia udzielone na 
stosowanie rozważanej substancji mogą 
zostać zweryfikowane.

4) Jeżeli środowiskowe normy jakości, o 
których mowa w dyrektywie 96/61 /WE, nie 
są spełnione, zezwolenia udzielone na 
stosowanie rozważanej substancji są 
weryfikowane.

Uzasadnienie

Poprawka związana z poprawką do art. 55.

Poprawka 135
Artykuł 59 ustęp 4 i 5

4) Wniosek o zezwolenie powinien zawierać 
następujące dane:
a) identyfikację substancji (jednej lub 
wielu), jak to wskazano w załączniku IV, 
sekcja 2;

b) nazwisko/nazwę i dane kontaktowe osoby 
albo osób składających wniosek;

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;

d) raport bezpieczeństwa chemicznego 
przygotowany zgodnie z załącznikiem I, 
obejmujący zagrożenia dla zdrowia 
człowieka lub środowiska wynikające z 
zastosowania substancji i będące efektem 
jej właściwości określonych w załączniku 
XIII, jeżeli nie został on już dostarczony jako 
część dokumentów rejestracyjnych.

5) Cele te mogą obejmować:
a) analizy społeczno-ekonomiczne 
przeprowadzone zgodnie z załącznikiem 
XV;

b) analizy substancji alternatywnych 
uwzględniające stwarzane przez nie ryzyko 
oraz techniczną i ekonomiczną wykonalność 
zamiany wraz z planem zamiany, gdzie jest 

4) Wniosek o zezwolenie powinien zawierać 
następujące dane:
a) identyfikację substancji (jednej lub 
wielu), jak to wskazano w załączniku IV, 
sekcja 2;

b) nazwisko/nazwę i dane kontaktowe osoby 
albo osób składających wniosek;

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;

d) raport bezpieczeństwa chemicznego 
przygotowany zgodnie z załącznikiem I, 
obejmujący zagrożenia dla zdrowia 
człowieka lub środowiska wynikające z 
zastosowania substancji i będące efektem 
jej właściwości określonych w załączniku 
XIII, jeżeli nie został on już dostarczony jako 
część dokumentów rejestracyjnych.

skreślono
da) analizy społeczno-ekonomiczne 
przeprowadzone zgodnie z załącznikiem 
XV;

db) analizy substancji alternatywnych 
uwzględniające stwarzane przez nie ryzyko 
oraz techniczną i ekonomiczną wykonalność 
zamiany wraz z planem zamiany, gdzie jest 
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to właściwe, obejmującym badania i 
rozwój oraz czasowe rozplanowanie 
proponowanych przez wnioskującego 
działań.

to właściwe, obejmującym badania i 
rozwój oraz czasowe rozplanowanie 
proponowanych przez wnioskującego 
działań.

Uzasadnienie

Wniosek o udzielenie zezwolenia musi zawierać analizy społeczno-ekonomiczne oraz analizę 
możliwości wykorzystania substancji alternatywnych.

Poprawka 136
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 5).

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), da) i db).

Uzasadnienie

Poprawka związana z poprawką do art. 59.

Poprawka 137
Artykuł 61 ustęp 3

3) Przygotowując opinię każdy Komitet, o 
którym mowa w ust. 1, najpierw sprawdza, 
czy wniosek zawiera wszystkie informacje 
wyszczególnione w art. 59, które są 
odpowiednie do zakresu jego kompetencji. 
Jeżeli to konieczne Komitet, zwróci się do 
wnioskodawcy o dodatkowe informacje w 
celu uzyskania zgodności wniosku z 
wymogami, o których mowa art. 59. 
Każdy Komitet weźmie także pod 
uwagę informacje przedstawione przez 
trzecie strony.

3) Przygotowując opinię każdy Komitet, o 
którym mowa w ust. 1, najpierw sprawdza, 
czy wniosek zawiera wszystkie informacje 
wyszczególnione w art. 59, które są 
odpowiednie do zakresu jego kompetencji. 
Jeżeli to konieczne Komitet, zwróci się do 
wnioskodawcy o dodatkowe informacje w 
celu uzyskania zgodności wniosku z 
wymogami, o których mowa art. 59. 
Każdy Komitet weźmie także pod 
uwagę informacje przedstawione przez 
trzecie strony oraz, jeżeli jest to konieczne, 
może zwrócić się do tychże trzecich stron o 
dalszą informację.

Jeśli jeden lub obydwa Komitety zdecydują, 
że potrzebna jest dodatkowa informacja na 
temat alternatywnych substancji lub 
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technologii, mogą zamówić analizę na 
temat dostępnych alternatyw. Tego rodzaju 
analiza zostanie sfinansowana z opłat za 
wniosek o udzielenie zezwolenia ustalonych 
przez Agencję.

Uzasadnienie

Komitetom Agencji należy zapewnić większą swobodę manewru w zakresie gromadzenia 
informacji, dlatego należy im umożliwić zlecanie sporządzenia niezależnych raportów na 
temat ewentualnych substancji alternatywnych. Komitety mogłyby następnie skorzystać z tych 
dodatkowych informacji przy rozstrzyganiu wniosku o udzielenie zezwolenia. Już 
obowiązujące przepisy wymagają od ekspertów rozstrzygnięcia, czy dostępne są 
bezpieczniejsze substancje alternatywne. Ponieważ okres, jakim dysponują komitety Agencji 
na przygotowanie decyzji wynosi 10 miesięcy, powinien on wystarczyć na opracowanie 
analizy odnośnie do substancji alternatywnych.

Poprawka 138
Artykuł 61 ustęp 4 litera a)

a) Komitet do Spraw Oceny Ryzyka: 
ocena ryzyka dla zdrowia człowieka lub 
środowiska wynikająca z zastosowania(ń) 
substancji opisanego(ych) we wniosku;

a) Komitet do Spraw Oceny Ryzyka: 
sprawdzenie oceny (przeprowadzonej 
przez ubiegającego się o zezwolenie) 
ryzyka dla zdrowia człowieka lub 
środowiska wynikającej z zastosowania(ń) 
substancji opisanego(ych) we wniosku;

Uzasadnienie

Poprawka związana z poprawką do art. 59.

Poprawka 139
Artykuł 61 ustęp 4 litera b)

b) Komitet do Spraw Analiz Społeczno-
Ekonomicznych: ocena czynników 
społeczno - ekonomicznych powiązanych z 
zastosowaniem(niami) substancji 
opisanym(mi) we wniosku, gdy wniosek 
jest złożony zgodnie z przepisami art. 59 
ust. 5).

b) Komitet do Spraw Analiz Społeczno-
Ekonomicznych: weryfikacja 
(przeprowadzonej przez wnioskodawcę) 
oceny czynników społeczno -
ekonomicznych powiązanych z 
zastosowaniem(niami) substancji 
opisanym(mi) we wniosku, gdy wniosek 
jest złożony zgodnie z przepisami art. 59 
lit. da) i db).
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Uzasadnienie

Poprawka związana z poprawką do art. 59.

Poprawka 140
Artykuł 63 ustęp 1

1) Dalsi użytkownicy stosujący substancję 
zgodnie z przepisami art. 53 ust.2 
zobowiązani są do zgłoszenia tego do 
Agencji, w ciągu 3 miesięcy od momentu 
pierwszej dostawy substancji. W tym celu 
skorzystają wyłącznie ze specjalnego 
arkusza udostępnionego przez Agencję 
zgodnie z przepisami art. 108.

skreślony 

Uzasadnienie
Dla dalszych użytkowników stosujących substancję, na którą udzielono zezwolenia, zostanie 
określona procedura zgłoszenia. Wraz z obszernymi wymaganiami dotyczącymi informacji i 
sprawozdań koniecznymi do procedury rejestracyjnej stanowi to dodatkowe obciążenie, 
niemożliwe do przezwyciężenia zwłaszcza dla MŚP.

Poprawka 141
Artykuł 63 ustęp 2

2) Agencja ustanowi i będzie na bieżąco 
prowadziła rejestr dalszych użytkowników,
którzy dokonali zgłoszenia zgodnie z ust. 1. 
Agencja umożliwi dostęp do tego rejestru
właściwym organom Państw 
Członkowskich.

skreślony

Uzasadnienie

Dla dalszych użytkowników stosujących substancję, na którą udzielono zezwolenia, zostanie 
określona procedura zgłoszenia. Wraz z obszernymi wymaganiami dotyczącymi informacji i 
sprawozdań koniecznymi do procedury rejestracyjnej stanowi to dodatkowe obciążenie, 
niemożliwe do przezwyciężenia zwłaszcza dla MŚP.

Poprawka 142
Artykuł 65 ustęp 2

2) W przypadku substancji spełniających 
kryteria klasyfikacji jako rakotwórcze, 
mutagenne albo działające szkodliwie na 
rozrodczość kategorii 1 i 2, i w stosunku do 
których Komisja zaproponowała 

2) W przypadku substancji 
zaklasyfikowanych jako rakotwórcze, 
mutagenne albo działające szkodliwie na 
rozrodczość kategorii 1 i 2, i w stosunku do 
których Komisja zaproponowała 
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wprowadzenie ograniczeń w stosowaniu 
przez konsumentów, zmiana przepisów 
załącznika XVI odbywa się zgodnie z 
procedurą określoną w art. 130 ust. 3. Nie 
stosuje się przepisów art. 66 - 70.

wprowadzenie ograniczeń w stosowaniu 
przez konsumentów, zmiana przepisów 
załącznika XVI odbywa się zgodnie z 
procedurą określoną w art. 130 ust. 3.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka służy harmonizacji zaproponowanych zmian w art. 54 lit. a), b) i c). 
Niniejszą poprawkę należy rozpatrywać łącznie z innymi poprawkami dotyczącymi artykułów 
zawartych w części VIII: Ograniczenia produkcji, obrotu i stosowania niektórych 
niebezpiecznych substancji i preparatów.

Poprawka 143
Artykuł 65 ustęp 2 a (nowy)

2a) Agencja ogłasza niezwłocznie/bez 
zwłoki/publikuje na swojej stronie 
internetowej informację, że Państwo 
Członkowskie lub Komisja zamierza 
wszcząć procedurę ograniczeń oraz 
zawiadamia o tym wszystkich, którzy 
wystąpili o rejestrację przedmiotowej 
substancji.

Uzasadnienie

Ograniczenia mogą obowiązywać bez względu na tonaż (tzn. także w przypadku ilości poniżej 
1 tony rocznie). Prawo do informacji mają nie tylko przedsiębiorstwa, które dokonały 
rejestracji, lecz także tych przedsiębiorstwa, które nie muszą przeprowadzać rejestracji 
(ponieważ ilość substancji wynosi poniżej 1 tony rocznie) lub też nie były dotąd do tego 
zmuszone, ze względu na zróżnicowane terminy zależne od tonażu. Niniejszą poprawkę należy 
rozpatrywać łącznie z innymi poprawkami dotyczącymi artykułów zawartych w części VIII: 
Ograniczenia produkcji, obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji i 
preparatów.

Poprawka 144
Artykuł 66 ustęp 3 wprowadzenie

3) Agencja udostępni niezwłocznie na 
swojej stronie internetowej wszystkie dossier 
zgodne z wymaganiami załącznika XIV, 
włączając w to proponowane ograniczenia
stosownie do przepisów ust. 1 i 2, wyraźnie 
wskazując datę publikacji. Agencja zaprosi 
wszystkie zainteresowane strony do 
wniesienia indywidualnie albo grupowo,

3) Agencja udostępni niezwłocznie na 
swojej stronie internetowej podsumowania 
odpowiednich dossier, włączając w to 
proponowane ograniczenia stosownie do 
przepisów ust. 1 i 2, wyraźnie wskazując 
datę publikacji. Agencja zaprosi wszystkie 
zainteresowane strony do wniesienia 
indywidualnie albo grupowo,
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w ciągu 3 miesięcy od daty publikacji: w ciągu 6 miesięcy od daty publikacji: 

Uzasadnienie

Dossier mogą zawierać poufne informacje przemysłowe i handlowe oraz dane chronione 
prawami autorskimi. 3 miesiące to okres za krótki dla opinii w sprawie kompleksowej 
sytuacji, zwłaszcza w przypadku MŚP.

Poprawka 145
Artykuł 73 ustęp 2 litera i a) (nowa)

ia) ustanawia i prowadzi centrum 
doskonałości w dziedzinie informowania o 
zagrożeniach. Zapewnia centralne i 
skoordynowane zasoby służące 
informowaniu o bezpiecznych metodach 
wykorzystywania chemikaliów i 
preparatów. Ułatwia wymianę wiedzy na 
temat najlepszych praktyk w dziedzinie 
informowania o zagrożeniach.

Uzasadnienie

Opracowanie odpowiedniego i jednolitego systemu informacji skoncentrowanego na 
zagrożeniach umożliwi konsumentom uzyskanie niezbędnych informacji i wskazówek 
pozwalających im na bezpieczne i efektywne wykorzystywanie substancji i preparatów 
zawierających chemikalia.

Poprawka ma związek z nowym punktem uzasadnienia 41b oraz punktami uzasadnienia 69 i 
70.

Poprawka 146
Artykuł 75 ustęp 1

1) Zarząd składa się z sześciu 
przedstawicieli Państw Członkowskich 
desygnowanych przez Radę i z sześciu 
przedstawicieli desygnowanych przez 
Komisję, a także trzech przedstawicieli 
zainteresowanych stron - bez prawa 
głosu, desygnowanych przez Komisję.

1) Zarząd składa się z jedenastu 
przedstawicieli Państw Członkowskich 
desygnowanych przez Radę w 
porozumieniu z Parlamentem Europejskim, 
z listy sporządzonej przez Komisję, 
obejmującej znacznie większą grupę osób w 
porównaniu z liczbą nominacji i z jednego 
przedstawiciela desygnowanego przez 
Komisję, a także czterech przedstawicieli 
zainteresowanych stron (przedstawiciele 
przemysłu oraz organizacji ochrony 
konsumentów, pracowników i środowiska)
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bez prawa głosu, desygnowanych przez 
Komisję.

Lista sporządzona przez Komisję, wraz z 
właściwą dokumentacją, podlega 
przekazaniu Parlamentowi Europejskiemu. 
Najszybciej jak to możliwe i najpóźniej w 
terminie trzech miesięcy od otrzymania 
takiej informacji, Parlament Europejski 
może przedstawić swoją opinię Radzie, 
która desygnuje Zarząd.
Tryb wyboru członków Zarządu musi 
zapewnić posiadanie przez nich 
najwyższych kwalifikacji, szerokiego 
zakresu właściwej wiedzy specjalistycznej 
oraz (przy utrzymaniu podobnych 
wymogów), pozwalać na możliwie 
największe odzwierciedlenie różnorodności 
geograficznej Unii Europejskiej. 

Poprawka 147
Artykuł 85 ustęp 3

3) Przewodniczący, inni członkowie i 
zastępcy powoływani są przez Zarząd na 
podstawie ich stosownego doświadczenia i 
ekspertyz wykonanych w dziedzinie 
bezpieczeństwa chemicznego, nauk 
przyrodniczych albo procedur prawnych i 
sądowniczych, z listy odpowiednich 
kandydatów przyjętej przez Komisję.

3) Przewodniczący, inni członkowie i 
zastępcy powoływani są przez Zarząd. Ten 
ostatni wybiera wykwalifikowanych 
kandydatów z listy zaproponowanej przez 
Komisję stworzonej w wyniku otwartego 
konkursu poprzedzonego publikacją 
zaproszenia do przedstawiania kandydatur 
opublikowanego w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej, prasie i w Internecie. 
Członkowskie Rady Odwoławczej wybierani 
są na podstawie ich stosownego 
doświadczenia i ekspertyz wykonanych w 
dziedzinie bezpieczeństwa chemicznego, 
nauk przyrodniczych albo procedur prawnych 
i sądowniczych, z listy odpowiednich 
kandydatów przyjętej przez Komisję. 
Przynajmniej jeden członek Rady 
Odwoławczej musi wykazywać się właściwym 
doświadczeniem w dziedzinie postępowań 
sądowych.
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Uzasadnienie

Mając na uwadze kompetencje Rady Odwoławczej, przynajmniej jeden jej członek musi 
wykazywać się właściwym doświadczeniem w dziedzinie postępowań sądowych. 
Równocześnie, uwzględniając charakter zadań powierzonych Radzie Odwoławczej, należy 
wprowadzić przejrzysty proces przedstawiania kandydatur.

Poprawka 148
Artykuł 109

Artykuł 109 skreślony
Zakres

Przepisy tej części mają zastosowanie do:
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.

Uzasadnienie

Sporządzanie osobnego wykazu dotyczącego klasyfikacji i oznakowania jest zbędne, ponieważ 
klasyfikacja i oznakowanie zgłaszane są w ramach rejestracji lub podawania istotnych 
informacji. Informacje te przedstawione są w banku danych, który buduje i którym opiekuje 
się Agencja zgodnie z art. 73 ust. 2d). Dodatkowy obowiązek zgłaszania w celu sporządzenia 
takiego wykazu niepotrzebnie obciąża producentów i importerów, a nie uzyskuje się 
dodatkowych informacji.

Poprawka 149
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 

1) Zharmonizowana na poziomie Wspólnoty 
klasyfikacja i oznakowanie, od momentu 
wejścia w życie niniejszego 
Rozporządzenia, może także zostać
dodana do załącznika I dyrektywy 
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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.

67/548/EWG, jak również do dyrektywy 
1999/45/WE. W tym celu właściwe urzędy 
państw członkowskich mogą przedstawić 
Agencji propozycje zharmonizowanej 
klasyfikacji i oznakowania, zgodnie z 
załącznikiem XIV.

Uzasadnienie

Nie można zaakceptować ograniczenia zharmonizowanej klasyfikacji wyłącznie do niektórych 
niepożądanych skutków. Istnieje wiele innych rodzajów oddziaływania mających bardzo
istotny wpływ na zdrowie ludzkie i środowisko. Klasyfikacja okazała się bardzo 
kontrowersyjna - zbyt kontrowersyjna by pozostawić jej prowadzenie przedstawicielom 
samego sektora. Zharmonizowana klasyfikacja pozwala na rozstrzygnięcie sporów bez 
potrzeby uciekania się do pomocy sądu, pozwalającym tym samym zaoszczędzić zasoby. 
Ponadto odpowiednia klasyfikacja preparatów pozwala stwierdzić, czy niezbędne jest 
przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa chemicznego (art. 29), a zatem niezbędne jest 
prowadzenie klasyfikacji zharmonizowanej by uniknąć niejasności i sporów.

Poprawka 150
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.

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

3) W terminie co dwa 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 dwa lata po dacie zgłoszenia 
wymaganego w art. 131 ust. 2.

Uzasadnienie

Ze względu na bardzo innowacyjny charakter rozporządzenia, raporty na temat jego 
funkcjonowania należy przekazać wcześniej niż proponuje projekt, co pozwoli między innymi 
zapewnić odpowiednie i kompleksowe monitorowanie jego wdrożenia. Niniejszą poprawkę 
należy rozpatrywać łącznie z innymi poprawkami dotyczącymi artykułów zawartych w części 
XI - Informacje.

Poprawka 151
Artykuł 115 ustęp 3
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3) Dostęp do informacji nie będących 
poufnymi, przedłożonych zgodnie z 
przepisami niniejszego rozporządzenia, jest 
gwarantowany w przypadku dokumentów 
przechowywanych przez właściwe urzędy 
państw członkowskich, zgodnie z dyrektywą 
2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady. Państwa członkowskie zapewnią 
ustalenie systemu, dzięki któremu każda 
strona, której to dotyczy będzie mogła 
wnieść odwołanie od decyzji podjętych w 
związku z dostępem do dokumentów. 
Wniesienie odwołania wstrzymuje 
wykonanie decyzji.

3) Dostęp do informacji, które nie zostały 
wyszczególnione w art. 116, 
przedłożonych zgodnie z przepisami 
niniejszego rozporządzenia, jest 
gwarantowany w przypadku dokumentów 
przechowywanych przez właściwe urzędy 
państw członkowskich, zgodnie z dyrektywą 
2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady. Państwa członkowskie zapewnią 
ustalenie systemu, dzięki któremu każda 
strona, której to dotyczy będzie mogła 
wnieść odwołanie od decyzji podjętych w 
związku z dostępem do dokumentów. 
Wniesienie odwołania wstrzymuje 
wykonanie decyzji. Odwołanie rozstrzygane 
jest w terminie 30 dni.

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że art. 115 dotyczy wyłącznie informacji pochodzących z „szarej strefy”, 
czyli informacji, które nie zostały wyszczególnione w art. 116 (zawsze jawnych lub zawsze 
poufnych). Należało również wyznaczyć termin na rozstrzygnięcie odwołania.

Poprawka 152
Artykuł 115 a (nowy)

Artykuł 115a
Specjalne zasady dotyczące informowanie 
ogółu społeczeństwa:
1. Bez uszczerbku dla wymogów 
dotyczących etykietowania zgodnie z 
dyrektywą 67/548 lub dyrektywą 
1999/45/WE oraz aby pomóc konsumentom 
w bezpiecznym i zrównoważonym 
wykorzystywaniu substancji i preparatów, 
producenci udostępniają sporządzoną w 
oparciu o zagrożenie informację, poprzez 
oznakowanie każdej jednostki 
wprowadzonej na rynek z przeznaczeniem 
na sprzedaż konsumentom, określającą 
zagrożenia związane z zalecanym użyciem 
produktu lub przewidywalne sytuacje 
niewłaściwego go wykorzystania. Ponadto 
oznakowanie opakowania produktu 
powinno uzupełnić się, gdy to stosowne, 
poprzez wykorzystanie innych kanałów 
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komunikacyjnych, takich jak strony 
internetowe, w celu zapewnienia bardziej 
szczegółowych informacji odnośnie 
bezpieczeństwa i korzystania z substancji 
lub preparatu.
2. Dyrektywy 1999/45/WE oraz 
1967/548/EWG zostają odpowiednio 
zmienione. 

Uzasadnienie

Opracowanie właściwego i spójnego systemu informacji skoncentrowanego na zagrożeniach 
umożliwi konsumentom uzyskanie niezbędnych informacji i wskazówek pozwalających im na 
bezpieczne i efektywne wykorzystywanie substancji i preparatów zawierających chemikalia.

Poprawka 153
Artykuł 116 ustęp 1 wstęp

1) Następujące informacje nie są traktowane 
jako poufne:

1) Następujące informacje nie są traktowane 
jako poufne, chyba, że w trybie 
indywidualnym producent lub importer 
wykażą, iż jest inaczej:

Uzasadnienie

Należy zapewnić możliwość występowania o zastosowanie wyjątku od zasady jawności, na 
podstawie analizy indywidualnych przypadków oraz uzasadnienia przedstawionego przez 
producenta/importera. Metody analityczne stanowią informacje o charakterze poufnym i nie 
mają znaczenia dla ogółu społeczeństwa. Niniejsza poprawka związana jest z innymi 
poprawkami dotyczącymi artykułów w części XI: Informacja.

Poprawka 154
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;

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

Uzasadnienie

Lista informacji nie uznawanych nigdy za poufne jest zbyt wąska. Nie ma powodu, by nazwy 
rejestrujących, informacje o tonażu lub kategoriach zastosowania miały charakter poufny. 
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Informacje te mają znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego i powinny podlegać 
ujawnieniu, zgodnie z postanowieniami Konwencji z Aarhus. Ujawnienie nazw rejestrujących 
stanowi niezbędny warunek likwidacji wszelkich barier w wymianie danych i egzekwowaniu 
przepisów, oraz umożliwienia społeczeństwu identyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za 
produkcję lub importowanie konkretnych chemikaliów. Utajnienie nazwy rejestrującego 
wydaje się być sprzeczne z ideą stworzenia przejrzystego, solidnego i odpornego na korupcję 
systemu.

Poprawka 155
Artykuł 116 ustęp 1 litera k)

k) informacja o przeprowadzeniu badań na 
kręgowcach.

k) przeprowadzanie badań na kręgowcach.

Uzasadnienie

Lista informacji nie uznawanych nigdy za poufne jest zbyt wąska. Nie ma powodu, by nazwy 
rejestrujących, informacje o tonażu lub kategoriach zastosowania miały charakter poufny. 
Informacje te mają znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego i powinny podlegać 
ujawnieniu, zgodnie z postanowieniami Konwencji z Aarhus. Ujawnienie nazw rejestrujących 
stanowi niezbędny warunek likwidacji wszelkich barier w wymianie danych i egzekwowaniu 
przepisów, oraz umożliwienia społeczeństwu identyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za 
produkcję lub importowanie konkretnych chemikaliów. Utajnienie nazwy rejestrującego 
wydaje się być sprzeczne z ideą stworzenia przejrzystego, solidnego i odpornego na korupcję 
systemu.

Poprawka 156
Artykuł 116 ustęp 1 litera k a) (nowa)

ka) nazwa organu rejestrującego;

Uzasadnienie
Lista informacji nie uznawanych nigdy za poufne jest zbyt wąska. Nie ma powodu, by nazwy 
rejestrujących, informacje o tonażu lub kategoriach zastosowania miały charakter poufny. 
Informacje te mają znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego i powinny podlegać 
ujawnieniu, zgodnie z postanowieniami Konwencji z Aarhus. Ujawnienie nazw rejestrujących 
stanowi niezbędny warunek likwidacji wszelkich barier w wymianie danych i egzekwowaniu 
przepisów, oraz umożliwienia społeczeństwu identyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za 
produkcję lub importowanie konkretnych chemikaliów. Utajnienie nazwy rejestrującego 
wydaje się być sprzeczne z ideą stworzenia przejrzystego, solidnego i odpornego na korupcję 
systemu.

Poprawka 157
Artykuł 116 ustęp 1 litera k b) (nowa)
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kb) struktura(y) chemiczna(e) substancji;

Uzasadnienie

Lista informacji nie uznawanych nigdy za poufne jest zbyt wąska. Nie ma powodu, by nazwy 
rejestrujących, informacje o tonażu lub kategoriach zastosowania miały charakter poufny. 
Informacje te mają znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego i powinny podlegać 
ujawnieniu, zgodnie z postanowieniami Konwencji z Aarhus. Ujawnienie nazw rejestrujących 
stanowi niezbędny warunek likwidacji wszelkich barier w wymianie danych i egzekwowaniu 
przepisów, oraz umożliwienia społeczeństwu identyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za 
produkcję lub importowanie konkretnych chemikaliów. Utajnienie nazwy rejestrującego 
wydaje się być sprzeczne z ideą stworzenia przejrzystego, solidnego i odpornego na korupcję 
systemu.

Poprawka 158
Artykuł 116 ustęp 1 litera k c) (nowa)

kc) zakres tonażu substancji

Uzasadnienie

Lista informacji nie uznawanych nigdy za poufne jest zbyt wąska. Nie ma powodu, by nazwy 
rejestrujących, informacje o tonażu lub kategoriach zastosowania miały charakter poufny. 
Informacje te mają znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego i powinny podlegać 
ujawnieniu, zgodnie z postanowieniami Konwencji z Aarhus. Ujawnienie nazw rejestrujących 
stanowi niezbędny warunek likwidacji wszelkich barier w wymianie danych i egzekwowaniu 
przepisów, oraz umożliwienia społeczeństwu identyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za 
produkcję lub importowanie konkretnych chemikaliów. Utajnienie nazwy rejestrującego 
wydaje się być sprzeczne z ideą stworzenia przejrzystego, solidnego i odpornego na korupcję 
systemu.

Poprawka 159
Artykuł 116 ustęp 1 litera k d) (nowa)

kd) całkowita ilość substancji na rynku UE, 
w oparciu o klasy ilościowe;

Uzasadnienie

Lista informacji nie uznawanych nigdy za poufne jest zbyt wąska. Nie ma powodu, by nazwy 
rejestrujących, informacje o tonażu lub kategoriach zastosowania miały charakter poufny. 
Informacje te mają znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego i powinny podlegać 
ujawnieniu, zgodnie z postanowieniami Konwencji z Aarhus. Ujawnienie nazw rejestrujących 
stanowi niezbędny warunek likwidacji wszelkich barier w wymianie danych i egzekwowaniu 
przepisów, oraz umożliwienia społeczeństwu identyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za 
produkcję lub importowanie konkretnych chemikaliów. Utajnienie nazwy rejestrującego 
wydaje się być sprzeczne z ideą stworzenia przejrzystego, solidnego i odpornego na korupcję 
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systemu.

Poprawka 160
Artykuł 116 ustęp 1 litera k e) (nowa)

ke) kategorie zastosowania;

Uzasadnienie

Lista informacji nie uznawanych nigdy za poufne jest zbyt wąska. Nie ma powodu, by nazwy 
rejestrujących, informacje o tonażu lub kategoriach zastosowania miały charakter poufny. 
Informacje te mają znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego i powinny podlegać 
ujawnieniu, zgodnie z postanowieniami Konwencji z Aarhus. Ujawnienie nazw rejestrujących 
stanowi niezbędny warunek likwidacji wszelkich barier w wymianie danych i egzekwowaniu 
przepisów, oraz umożliwienia społeczeństwu identyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za 
produkcję lub importowanie konkretnych chemikaliów. Utajnienie nazwy rejestrującego 
wydaje się być sprzeczne z ideą stworzenia przejrzystego, solidnego i odpornego na korupcję 
systemu.

Poprawka 161
Artykuł 116 ustęp 1 litera k f) (nowa)

kf) lista składników użytych w preparatach;

Uzasadnienie

Lista informacji nie uznawanych nigdy za poufne jest zbyt wąska. Nie ma powodu, by nazwy 
rejestrujących, informacje o tonażu lub kategoriach zastosowania miały charakter poufny. 
Informacje te mają znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego i powinny podlegać 
ujawnieniu, zgodnie z postanowieniami Konwencji z Aarhus. Ujawnienie nazw rejestrujących 
stanowi niezbędny warunek likwidacji wszelkich barier w wymianie danych i egzekwowaniu 
przepisów, oraz umożliwienia społeczeństwu identyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za 
produkcję lub importowanie konkretnych chemikaliów. Utajnienie nazwy rejestrującego 
wydaje się być sprzeczne z ideą stworzenia przejrzystego, solidnego i odpornego na korupcję 
systemu.

Poprawka 162
Artykuł 116 ustęp 1 litera k g) (nowa)

kg) raport bezpieczeństwa chemicznego.

Uzasadnienie

Lista informacji nie uznawanych nigdy za poufne jest zbyt wąska. Nie ma powodu, by nazwy 
rejestrujących, informacje o tonażu lub kategoriach zastosowania miały charakter poufny. 
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Informacje te mają znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego i powinny podlegać 
ujawnieniu, zgodnie z postanowieniami Konwencji z Aarhus. Ujawnienie nazw rejestrujących 
stanowi niezbędny warunek likwidacji wszelkich barier w wymianie danych i egzekwowaniu 
przepisów, oraz umożliwienia społeczeństwu identyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za 
produkcję lub importowanie konkretnych chemikaliów. Utajnienie nazwy rejestrującego 
wydaje się być sprzeczne z ideą stworzenia przejrzystego, solidnego i odpornego na korupcję 
systemu.

Poprawka 163
Artykuł 116 ustęp 2 litera a)

a) szczegóły dotyczące pełnego składu 
preparatu;

a) ilościowe szczegóły dotyczące pełnego 
składu preparatu;

Uzasadnienie
Powszechne informowanie o pełnym składzie preparatów stanowi już normę w przypadku 
kosmetyków i detergentów. Poufność należy zatem ograniczyć do informacji dotyczących 
proporcji składników, w przeciwnym przypadku istnieje ryzyko naruszenia status quo 
wyznaczanego przez powiązane akty legislacyjne.

Poprawka 164
Artykuł 121

Właściwe organy udzielają porad 
producentom, importerom, dalszym 
użytkownikom i innym zainteresowanym 
stronom dotyczących ich odpowiedzialności 
i obowiązków określonych niniejszym 
Rozporządzeniem, jako dodatkowych do 
dokumentów określających wytyczne 
funkcjonowania dostarczonych przez 
Agencję na podstawie przepisów art. 73 ust. 
2 lit. f).

Właściwe organy udzielają porad 
producentom, importerom, dalszym 
użytkownikom i innym zainteresowanym 
stronom dotyczących ich odpowiedzialności 
i obowiązków określonych niniejszym 
Rozporządzeniem, jako dodatkowych do 
dokumentów określających wytyczne 
funkcjonowania dostarczonych przez 
Agencję na podstawie przepisów art. 73 ust. 
2 lit. f). Angażowane i informowane są w 
szczególności małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) oraz dalsi 
użytkownicy.

Uzasadnienie

Pomocy we wdrożeniu REACH mogą potrzebować szczególnie MŚP i dalsi użytkownicy.

Poprawka 165
Artykuł 122 ustęp 1 (nowy)

1) Państwa Członkowskie powinny podjąć 
środki na rzecz wspierania przedsiębiorstw 
- zwłaszcza MŚP i dalszych użytkowników -
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we wdrożeniu REACH.

Uzasadnienie

REACH wpłynie na działalność wielu przedsiębiorstw, także spoza przemysłu chemicznego. 
MŚP i dalsi użytkownicy muszą uzyskać szczególne wsparcie przy wdrażaniu REACH.

Poprawka 166
Artykuł 125 ustęp 1

Państwa członkowskie nie będą zabraniać, 
ograniczać ani utrudniać wytwarzania, 
importu, wprowadzania do obrotu albo 
stosowania substancji w jej postaci własnej, 
jako składnika preparatu albo w produkcie, 
objętej zakresem niniejszego 
rozporządzenia, która spełnia warunki 
przepisów niniejszego rozporządzenia i, tam 
gdzie jest to właściwe, aktów Wspólnoty 
przyjętych przy wdrażaniu niniejszego 
Rozporządzenia.

1) Państwa członkowskie nie będą 
zabraniać, ograniczać ani utrudniać 
wytwarzania, importu, wprowadzania do 
obrotu albo stosowania substancji w jej 
postaci własnej, jako składnika preparatu 
albo w produkcie, objętej zakresem 
niniejszego rozporządzenia, która spełnia 
warunki przepisów niniejszego 
rozporządzenia i, tam gdzie jest to właściwe, 
aktów Wspólnoty przyjętych przy wdrażaniu
niniejszego Rozporządzenia.

Uzasadnienie

Przepisy przyjęte na podstawie art. 137 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską nie 
powinny stanowić przeszkody we wprowadzeniu lub utrzymywaniu przez Państwa 
Członkowskie bardziej rygorystycznych środków ochronnych. Dotyczy to również przepisów 
dotyczących ochrony pracowników. Jeżeli w przypadku danej substancji przeprowadzona 
została ocena bezpieczeństwa chemicznego, można zakładać, że pracownicy są właściwie 
chronieni. Dlatego proponuje się, by w pozostałych przypadkach prawo Państw 
Członkowskich do przyjęcia bardziej rygorystycznych przepisów nie podlegało 
ograniczeniom.

Poprawka 167
Artykuł 125 ustęp 1 a (nowy)

1a. Przepisy ust. 1 nie naruszają prawa 
Państw Członkowskich do zachowania lub 
wprowadzenia bardziej rygorystycznych 
środków ochronnych zgodnie z prawem 
wspólnotowym w zakresie ochrony 
pracowników, jeśli nie dokonano oceny 
bezpieczeństwa chemicznego zastosowania 
danej substancji, zgodnie z niniejszym
rozporządzeniem.
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Uzasadnienie

Przepisy przyjęte na podstawie art. 137 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską nie 
powinny stanowić przeszkody we wprowadzeniu lub utrzymywaniu przez Państwa 
Członkowskie bardziej rygorystycznych środków ochronnych. Dotyczy to również przepisów 
dotyczących ochrony pracowników. Jeżeli w przypadku danej substancji przeprowadzona 
została ocena bezpieczeństwa chemicznego, można zakładać, że pracownicy są właściwie 
chronieni. Dlatego proponuje się, by w pozostałych przypadkach prawo Państw 
Członkowskich do przyjęcia bardziej rygorystycznych przepisów nie podlegało 
ograniczeniom.

Poprawka 168
Artykuł 133 ustęp 1

1) Po dwunastu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, Komisja dokona 
weryfikacji mającej na celu zastosowanie 
obowiązku dokonania oceny bezpieczeństwa 
chemicznego i udokumentowania tej oceny 
w raporcie bezpieczeństwa chemicznego w 
stosunku do substancji nie objętych tym 
obowiązkiem, ponieważ nie podlegają 
rejestracji albo podlegają rejestracji, ale 
są produkowane albo importowane w 
ilościach nie przekraczających 10 ton 
rocznie. Na podstawie tej weryfikacji, 
Komisja może, zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 130 ust. 3, rozszerzyć ten 
obowiązek.

1) Po dwunastu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, Komisja dokona 
weryfikacji mającej na celu zastosowanie 
obowiązku dokonania oceny bezpieczeństwa 
chemicznego i udokumentowania tej oceny 
w raporcie bezpieczeństwa chemicznego w 
stosunku do substancji nie objętych tym 
obowiązkiem, ponieważ nie podlegają 
rejestracji. Na podstawie tej weryfikacji, 
Komisja może, zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 130 ust. 3, rozszerzyć ten 
obowiązek.

Uzasadnienie

Należy sprecyzować, kogo uważa się za zainteresowane strony. Pracownikom, podobnie jak 
innym głównym zainteresowanym, należy zapewnić miejsce w Zarządzie.

Poprawka 169
Załącznik I punkt 6.5. akapit drugi

Dla substancji spełniających kryteria PBT i 
vPvB, producent lub importer stosuje 
informacje podane w sekcji 5, etap 2, 
podczas wdrażania w swoim zakładzie i 
zalecania dalszym użytkownikom środków 
zarządzania ryzykiem minimalizujących 
narażenie ludzi i środowiska

Dla substancji rakotwórczych, mutagennych 
lub substancje działające szkodliwie na 
rozrodczość nie przekraczających progu 
oraz substancji spełniających kryteria PBT i 
vPvB, producent lub importer stosuje 
informacje podane w sekcji 5, etap 2, 
podczas wdrażania w swoim zakładzie i 
zalecania dalszym użytkownikom środków 
zarządzania ryzykiem minimalizujących 
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narażenie ludzi i środowiska.

Uzasadnienie

W ust. 6.4 w załączniku I zdefiniowana została „odpowiednia kontrola” na wypadek 
scenariusza narażenia. W przypadku substancji nie przekraczających wartości progowej lub 
poziomu DNEL, przeprowadzona zostanie ocena prawdopodobieństwa wystąpienia efektu w 
danym scenariuszu narażenia. Natomiast w przypadku substancji PBT i vPvB informacje o 
środkach ograniczenia ryzyka, uzyskane w wyniku oceny narażenia, zostaną wykorzystane do 
minimalizacji narażenia ludzkiego zdrowia i środowiska.

Poprawka 170
Załącznik V punkt 6.4. kolumna 2

6.4. Dalsze badania mutagenności będą 
rozważane w przypadku uzyskania 
pozytywnych wyników.

6.4. Dalsze badania mutagenności będą 
rozważane w przypadku uzyskania 
pozytywnych wyników w którymkolwiek z 
tych testów mutagenności.

Uzasadnienie

W przypadku substancji występujących w ilości od jednej tony powinno należy wymagać 
cytogenetycznego badania in vitro komórek ssaków, co umożliwi właściwą klasyfikację tych 
substancji jako mutagennych lub PBT i vPvB.

Poprawka 171
Załącznik V część 6 kolumny 1 i 2 punkt 6.4.1 a (nowy)

Kolumna 1
6.4.1.a Badanie cytogenetyczne in vitro 
komórek ssaków

Kolumna 2
6.4.1.a Badania nie trzeba przeprowadzać 
jeżeli dostępne są odpowiednie dane 
pochodzące z badań cytogenetycznych in 
vivo

Uzasadnienie

W przypadku substancji występujących w ilości od jednej tony powinno być wymagane 
cytogenetyczne badanie in vitro komórek ssaków, co umożliwi właściwą klasyfikację tych 
substancji jako mutagennych lub PBT i vPvB.

Poprawka 172
Załącznik V część 6 kolumny 1 i 2 ustęp 6.4. a (nowy)

Kolumna 1
6.4.a Ostra toksyczność
W przypadku gazów i lotnych cieczy (prężność 
pary powyżej 10-2 Pa w temperaturze 20°°C) 

Kolumna 2
6.4.a Nie trzeba przeprowadzać badania(-ń) 
jeżeli:
– nie można podać precyzyjnych dawek 
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informacje są podawane dla drogi wziewnej 
(6.4.a.2).

W przypadku substancji innych niż gazy 
informacje wymienione w punktach 6.4.a.1. 
do 6.4.a.3. są dostarczane dla co najmniej 
dwóch dróg narażenia, przy czym jedną z 
nich jest droga doustna. Wybór drugiej 
drogi zależy od charakteru substancji i 
prawdopodobnej drogi narażenia dla 
człowieka. Jeżeli jest tylko jedna droga 
narażenia, należy dostarczyć informacje 
tylko dla tej drogi.
6.4.a.1. Droga doustna
6.4.a.2. Droga wziewna

6.4.a.3. Droga skórna

substancji w związku z właściwościami 
chemicznymi lub fizycznymi substancji; lub
– substancja jest korozyjna; lub
– substancja jest łatwopalna w powietrzu w 
temperaturze pokojowej.
Właściwa druga droga podania jest 
wybierana na podstawie:

6.4.a.2. Badanie drogą wziewną jest 
odpowiednie, jeżeli:
1) prawdopodobne jest narażenie ludzi 
poprzez wdychanie; i
2) spełniony jest jeden z następujących 
warunków:
– substancja ma prężność pary powyżej 10-2

Pa w temperaturze 20°C; lub
– substancja jest proszkiem zawierającym 
więcej niż 1% cząstek na podstawie ciężaru, 
przy masowej medianie aerodynamicznej 
średnicy cząstki (MMAD) poniżej 100 µm; 
lub
– substancja zostanie użyta w sposób, który 
wytwarza efekt aerozolu, cząsteczek lub 
kropelek o zakresie wielkości pozwalającym 
na wdychanie (> 1% na podstawie ciężaru 
cząstek przy MMAD < 100 µm).
6.4.a.3. Badanie drogą skórną jest 
odpowiednie, jeżeli:
1) możliwy jest kontakt substancji ze skórą 
podczas produkcji i/lub zastosowania; i
2) właściwości fizykochemiczne wskazują 
na znaczy wskaźnik absorpcji przez skórę; i
3) spełniony jest jeden z następujących 
warunków:
– toksyczność jest notowana w badaniu 
ostrej toksyczności doustnej przy niskich 
dawkach; lub



PE 357.617v03-00 86/88 AD\574976PL.doc

PL

– efekty ogólnoustrojowe lub inne dowody 
absorpcji są obserwowane w badaniach 
podrażnień skóry i/lub oczu; lub
– badania in vitro wskazują na znaczną 
absorpcję skórną.; lub
– znaczna ostra toksyczność skórna lub 
przeniknięcie przez skórę są notowane dla 
substancji o podobnej strukturze.
Badanie drogą skórną nie jest odpowiednie 
jeżeli absorpcja przez skórę jest mało 
prawdopodobna ze względu na masę 
cząsteczkową (masa cząsteczkowa > 800 lub 
średnica cząsteczkowa > 15 Å) i niską 
rozpuszczalność w tłuszczach (log Kow –
współczynnik oktanol-woda – poniżej -1 lub 
powyżej 4).

Uzasadnienie

Badanie ostrej toksyczności powinno być wymagane już w przypadku substancji w ilości od 
jednej tony, co pozwoli zapewnić bardzo podstawowy poziom ochrony pracowników i 
konsumentów oraz klasyfikację substancji jako ostro toksycznych. Ponadto, ze względu na 
dobrowolne zobowiązania podjęte na szczeblu krajowym (np. Niemcy) lub międzynarodowym 
(np. BASF), dane te są już dostępne, co sprawia, że wymóg taki nie pociągnąłby za sobą 
dodatkowych kosztów.

Poprawka 173
Załącznik V część 7 kolumny 1 i 2 punkt 7.1 b (nowy)

Kolumna 1
7.1.b Degradacja
7.1.b.1 Degradacja biotyczna
7.1.b.1.1 Zdolność do szybkiej 
biodegradacji

Kolumna 2

7.1.b.1.1 Badania nie trzeba 
przeprowadzać, jeżeli substancja jest 
nieorganiczna.

Uzasadnienie

W przypadku substancji produkowanej w ilości od jednej tony należy wymagać badania 
zdolności do szybkiej biodegradacji, co pozwoli na właściwe zaklasyfikowanie tych substancji 
ze względu na zagrożenie, jakie stwarzają dla środowiska.

Poprawka 174
Załącznik VI kolumny 1 i 2 punkt 6.5.
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Kolumna 1
pkt 6.5. zostaje skreślony

Kolumna 2
pkt 6.5. zostaje skreślony

Uzasadnienie

Poprawka związana z przeniesieniem przepisów dotyczących ostrej toksyczności z załącznika 
VI do załącznika V.

Poprawka 175
Załącznik VI kolumny 1 i 2 ustęp 7.2.1.

Kolumna 1
pkt 7.2.1. zostaje skreślony

Kolumna 2
pkt 7.2.1. zostaje skreślony

Uzasadnienie

Poprawka związana z przeniesieniem przepisów dotyczących przedmiotowego badania z 
załącznika VI do załącznika V.
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