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KRÓTKIE UZASADNIENIE

Wstęp 

Europejski przemysł chemiczny przynosi ponad 100 mld euro wpływów z eksportu, przy czym 
REACH będzie miało także wpływ na wiele firm stosujących w produkcji importowane 
chemikalia. W związku z tym zainteresowanie Komisji Handlu tym projektem jest jasne:
REACH będzie miał znaczny wpływ na przepływy handlowe i budzi wątpliwości co do zgodno
ści z WTO.

Wpływ projektu Komisji na unijny handel chemikaliami

UE ma od wielu lat znaczną nadwyżkę handlową w sektorze chemicznym. Chociaż zazwyczaj, 
gdy mówi się o „przemyśle chemicznym”, myśli się o wielkich ponadnarodowych 
korporacjach, należy pamiętać, że istnieje także wielu małych i średnich producentów i 
dystrybutorów. Prawie 1/3 patentów w przemyśle chemicznym jest w posiadaniu MŚP.

Proponowane poprawki dotyczą czterech poważnych problemów:

wycofania z rynku UE substancji i preparatów, których koszty rejestracji i inne koszty a)
przekraczają ich marże zysku. Będzie to prawdopodobnie szczególnie duży problem dla 
mniejszych firm, które będą także miały trudności ze zdobyciem niezbędnych zasobów 
ludzkich. Większa rola Agencji powinna stanowić pomoc zwłaszcza dla mniejszych 
importerów;

spełnienie wymogów odnoszących się do importerów preparatów byłoby bardzo trudne, a b)
może wręcz niemożliwe (ponieważ mogłaby zaistnieć potrzeba zarejestrowania dziesiątek 
lub setek substancji składowych, a część z nich może być objęta tajemnicą handlową dla 
firm innych niż firma importera);

utrata konkurencyjności na rynkach trzecich podczas rywalizacji z firmami produkującymi c)
w krajach o niższych kosztach regulacyjnych. Dodatkowe koszty będą szczególnie 
szkodliwe dla producentów produktów standardowych, ponieważ w tej dziedzinie 
konkurencja ma miejsce głównie pod względem kosztów;

ograniczenie innowacyjności mające ujemny wpływ na długotrwałą konkurencyjność, gdy d)
środki zostaną przekierowane z badań naukowych na testowanie. Te dwa ostatnie punkty b
ędą zachęcały do przenoszenia produkcji w miejsca o łagodniejszym klimacie 
regulacyjnym.

Wpływ projektu Komisji na unijny handel innymi produktami 

Konkurencyjność: wpływ REACH może znacznie wykroczyć poza branżę chemikaliów i dotkn
ąć wszystkie firmy wykorzystujące chemikalia w swojej produkcji. Importowane artykuły mog
łyby zawierać niezarejestrowane substancje (pod warunkiem, że nie są one uwalniane), 
podczas gdy artykuły produkowane w UE nie mogłyby ich zawierać, co stanowiłoby bodziec 
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1 Dz.U. C ... / Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

dla produkcji poza UE.

Sytuacja przemysłu metalowego jest szczególnie niepokojąca, ponieważ opiera się na imporcie 
dużej ilości surowców (zazwyczaj) niskiego ryzyka. Dodatkowe koszty mogłyby odstraszać od 
utylizacji lub powodować kierowanie takich materiałów na inne rynki. Zakres REACH 
powinien być zatem znacznie ograniczony poprzez wyłączenie z niego takich materiałów jak 
metale, stopy, minerały i złom.

Podejście oparte na ryzyku

Proponowane poprawki mają na celu przejście od podejścia opartego na ilości do podejścia 
opartego na ryzyku, w celu zmniejszenia wyzwań związanych z WTO. W ramach tego podej
ścia każdy produkt będzie miał jasny i przejrzysty arkusz ryzyka, w którym jednoznacznie 
zostaną przedstawione dane dotyczące narażenia na działanie chemikaliów oraz zagrożeń.

Potrzeba istnienia silnej agencji

Proponowane poprawki przypisują nowopowstałej Europejskiej Agencji Chemikaliów 
dodatkowe obowiązki dotyczące oceny substancji oraz określania kategorii ryzyka dla każdej z 
substancji.

Dążenie do międzynarodowej zgody w sprawie wspólnego podejścia do REACH.

Ryzyko przedłużającego się okresu niepewności związanego z postępowaniem WTO, po 
którym może zaistnieć potrzeba szybkiej rewizji rozporządzenia, może zostać znacznie 
ograniczone dzięki dążeniu do międzynarodowej akceptacji, przynajmniej ze strony głównych 
partnerów handlowych UE, jak USA, Japonia i Korea, wiążącej się z wzajemnym uznawanie 
procedur badań i jednolitych wymogów w zakresie informacji. Wspólne podejście zmniejszy
łoby koszty, ponieważ można byłoby dzielić się wynikami testów, a także pomogłoby firmom 
działających na kilku rynkach. Takie inicjatywy jak zestaw danych z kontroli OECD, Umowa 
Rotterdamska w sprawie przewozu niebezpiecznych chemikaliów i pestycydów oraz Program 
dotyczący wyzwań związanych z chemikaliami o wysokiej wielkości produkcji Amerykańskiej 
Agencji Ochrony Środowiska już teraz stanowią podstawy do takich negocjacji.

POPRAWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego 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
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Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 4a (nowy)

(4a) REACH powinien zostać opracowany i 
stosowany w taki sposób, by nie osłabić
konkurencyjności europejskiego handlu i 
przemysłu ani nie wpłynąć negatywnie na 
wymianę handlową z krajami trzecimi. W 
tym kontekście pierwszorzędne znaczenie 
ma uszeregowanie pod względem ważności 
różnych rodzajów ryzyka, jak również
zasada, że rozporządzenie nie może nakłada
ć na naszych partnerów handlowych 
innych wymogów niż warunek 
przestrzegania obowiązujących zasad 
wolnego handlu, zgodnie z przepisami 
WTO.

Uzasadnienie

W warunkach globalizacji należy zadbać o to, by REACH nie doprowadził do zmniejszenia 
konkurencyjności europejskiego handlu i przemysłu. Nie może on również powodować zakłóce
ń w stosunkach z naszymi partnerami handlowymi.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 15 a (nowy)

15a) W celu zapewnienia spójnego 
stosowania nowego systemu Agencja 
powinna odgrywać najważniejszą rolę w 
procesie rejestracji, oceny i udzielania 
zezwoleń.

Uzasadnienie

Spójne podejście ma szczególne znaczenie dla mniejszych handlowców międzynarodowych, od 
których nie można oczekiwać, że poradzą sobie z różnorodnymi praktykami krajowymi.

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 15 b (nowy)
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15b) W celu dalszego ograniczenia kosztów 
i ułatwiania handlu międzynarodowego 
Agencja, podczas uregulowań prawnych 
dotyczących chemikaliów, w możliwie jak 
największym zakresie bierze pod uwagę
istniejące i powstające normy, mając 
zamiar promować możliwie jak najszerszy 
międzynarodowy konsensus.

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia 24

(24) Wymogi dotyczące zgromadzenia 
informacji na temat substancji powinny być
proporcjonalne do ilości produkowanej lub 
importowanej substancji, ponieważ
informacje te wskazują na potencjalne nara
żenie ludzi i środowiska naturalnego na dzia
łanie danych substancji i dlatego powinny 
zostać szczegółowo przedstawione.

(24) Wymogi dotyczące zgromadzenia 
informacji na temat substancji powinny być
proporcjonalne do ilości produkowanej lub 
importowanej substancji, ponieważ
informacje te wskazują na potencjalne nara
żenie ludzi i środowiska naturalnego na dzia
łanie danych substancji i dlatego powinny 
zostać szczegółowo przedstawione. Jeśli 
istnieją oceny ryzyka sporządzone w 
oparciu o praktyczne wykorzystanie danej 
substancji, należy je wziąć pod uwagę.
Celem powinno być to, by doświadczenia 
uzyskane w praktycznym stosowaniu wp
ływały na zakres wymaganych informacji.

Uzasadnienie

Należy uwzględnić doświadczenia zdobyte przez setki lat stosowania niektórych chemikaliów.

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia 28 a (nowy)
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(28a) Dla celów większej funkcjonalności 
odpady i materiały wykorzystywane jako 
surowce wtórne lub źródło energii powinny 
podlegać wyłączeniu. Generowanie warto
ści („waloryzacja") z odpadów i materiałów 
wykorzystywanych jako surowce wtórne lub 
źródło energii, w ramach odzysku, sprzyja 
celowi UE, jakim jest trwały rozwój, a 
niniejsze rozporządzenie nie powinno 
wprowadzać wymogów ograniczających bod
źce do prowadzenia takiego recyklingu i 
odzysku.

Uzasadnienie

Włączenie odzyskanych surowców w zakres REACH mogłoby poważnie utrudnić recykling i 
odzysk, zwiększając w ten sposób zapotrzebowanie na nieodnawialne zasoby. Należy wyraźnie 
stwierdzić, że a) unika się podwójnego ustawodawstwa, b) REACH w żaden sposób nie zniech
ęca do recyklingu. Działania związane z recyklingiem, pozwolenia na działalność i używanie 
materiałów, które poddano recyklingowi, jako „surowców wtórnych uzyskanych z odpadów” s
ą już uregulowane przez istniejące ustawodawstwo wspólnotowe.

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia 28 b (nowy)

28b) 90% metali jest stosowanych w postaci 
stopów metali, których cechy uniemożliwiaj
ą dokładne określenie ich właściwości przy 
użyciu obecnie dostępnych metod 
konwencjonalnych. Konieczne jest zatem 
opracowanie specjalnej metody klasyfikacji 
uwzględniającej ich szczególne właściwości 
chemiczne.

Uzasadnienie

Cechy zagrożeń/ryzyka stopów różnią się od cech ryzyka wchodzących w ich skład metali.
Obecne unijne przepisy dotyczące klasyfikacji „preparatów” (dyrektywa 1999/45/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zbliżenia przepisów 
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do 
klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych) nie zawiera 
odpowiednich wytycznych w zakresie oceny właściwości stopów. Zawiera ona jednak punkt 
uzasadnienia (nr 10) wskazujący na potrzebę stworzenia specjalnego podejścia do stopów.
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Poprawka 7
Punkt uzasadnienia 29 a (nowy)

(29a) W celu wsparcia firm, a w szczególno
ści małych i średnich przedsiębiorstw, w spe
łnianiu wymogów wynikających z 
niniejszego rozporządzenia, Państwa Cz
łonkowskie we współpracy z Komisją
ustanawiają sieć pomocy.

Uzasadnienie

Wiele spośród przedsiębiorstw, na których funkcjonowanie wpłynie REACH to małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP). Należy szczególnie zadbać o to, by przepisy nie nakładały na nie 
nadmiernych obciążeń administracyjnych. Jednak optymalne rozwiązania praktyczne w tym 
zakresie mogą być różne w poszczególnych Państwach Członkowskich, w zależności od 
konkretnych ram instytucjonalnych, które w nich obowiązują. Dlatego Państwa Członkowskie 
powinny być odpowiedzialne za ustanowienie odpowiedniego systemu niezbędnych środków 
wspierających.

Poprawka 8
Punkt uzasadnienia 82 a (nowy)

82a) W celu zmniejszenia kosztów i 
lepszego przyjęcia na arenie mi
ędzynarodowej europejskie podejście 
powinno być jak najbardziej zbliżone do 
inicjatyw międzynarodowych, w tym 
„Strategicznego podejścia do Mi
ędzynarodowego Zarządzania 
Chemikaliami“ UNEP, „Aktu Rady w 
sprawie chemikaliów produkowanych w du
żych ilościach (HPV) Organizacji Wspó
łpracy Gospodarczej i Rozwoju, Inicjatywy 
HPV Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń
Chemicznych i Wyzwań HPV Ameryka
ńskiej Agencji Ochrony Środowiska.

Uzasadnienie

Aby uniknąć niepotrzebnych kosztów należy maksymalnie wykorzystać posiadane informacje 
oraz informacje uzyskiwane dzięki współpracy międzynarodowej. Oprócz tego, lepsze 
wykorzystanie norm międzynarodowych zmniejszy ryzyko uznania rozporządzenia za sprzeczne 
z ustaleniami WTO.
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Poprawka 9
Punkt uzasadnienia 104 c (nowy)

(104c) Komisja powinna podjąć działania s
łużące zagwarantowaniu, że postępującemu 
otwarciu rynków UE na import z całego 
świata będzie towarzyszyło wprowadzenie 
bardziej rygorystycznych wymogów w 
odniesieniu do „uczciwości” handlu (w 
tym, w kontekście WTO) konieczne jest jak 
najszybsze uwzględnienie wymogów 
REACH.

Uzasadnienie

Należy szczególnie zadbać o to, by otwarciu na handel międzynarodowy towarzyszyło 
stworzenie równych warunków, także w zakresie wymogów związanych z ochroną środowiska i 
zdrowia publicznego. Ze względu na swoje znaczenie REACH stanowi jeden z głównych 
elementów tego procesu.

Poprawka 10
Punkt uzasadnienia 104 d (nowy)

(104d) Każdy producent, importer lub 
dalszy użytkownik produkujący, stosujący 
lub importujący substancję, preparat lub 
wyrób zawierający taką substancję bądź
preparat, który wie lub mógł racjonalnie 
przewidzieć, że działania te mogłyby mieć
negatywny wpływ na zdrowie ludzi lub na 
środowisko, powinien podjąc  konieczne 
kroki w celu zapobieżenia takim skutkom, 
ich ograniczenia lub zaradzenia im.

Uzasadnienie

Niezależnie od wielkości produkcji należy wyjaśnić, że odpowiedzialny za podejmowanie 
środków zapewniających bezpieczeństwo chemikaliów powinien być przemysł.

Poprawka 11
Punkt uzasadnienia 104 e (nowy)
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(104e) Każdy producent, importer lub 
dalszy użytkownik, który dostarcza 
substancję lub preparat dalszemu u
żytkownikowi, powinien zapewnić
odpowiednią komunikację i wymianę
informacji w celu zapobieżenia, 
ograniczenia lub zaradzenia negatywnym 
skutkom dla zdrowia ludzi i środowiska.

Uzasadnienie

Niezależnie od wielkości produkcji należy wyjaśnić, że odpowiedzialny za podejmowanie 
środków zapewniających bezpieczeństwo chemikaliów powinien być przemysł.

Poprawka 12
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 z uwzgl
ędnieniem zobowiązań przyjętych przez Uni
ę Europejską i jej Państwa Członkowskie w 
ramach międzynarodowych porozumień
handlowych, zwłaszcza WTO.

Poprawka 13
Artykuł 2 ustęp 1 litera ca) (nowa)

ca) specjalnych zastosowań
zarejestrowanych substancji 
przeznaczonych wyłącznie na eksport do 
krajów trzecich;

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka służy zapewnieniu równych warunków konkurencji poza europejskim 
rynkiem wewnętrznym oraz zgodności z zasadami WTO..

Poprawka 14
Artykuł 2 ustęp 1 litera cb) (nowa)

cb) operacji recyklingu i odzysku;
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Uzasadnienie

Objęcie odpadów, surowców wtórnych lub materiałów uzyskiwanych z odpadów i służących do 
odzyskiwania energii zakresem REACH oznaczałoby wprowadzenie nadmiernych obciążeń zwi
ązanych z recyklingiem lub odzyskiem, nie przynosząc równocześnie żadnych dodatkowych 
korzyści dla ludzkiego zdrowia lub środowiska naturalnego. Stanowiłoby to również hamulec 
dla rozwijającego się sektora recyklingu i odzyskiwania odpadów w UE.

Poprawka 15
Artykuł 2 ustęp 1 litera cc) (nowa)

cc) w produktach leczniczych dla ludzi albo 
w produktach leczniczych weterynaryjnych, 
objętych rozporządzeniem Rady (EWG) nr 
2309/931, dyrektywą 2001/82/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady 2 oraz 
dyrektywą 2001/83/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady3;

_____________

1 Dz.U. L 214 z dn. 24.8.1993 r. r., str. 1.
2 Dz.U. L 311 z dn. 28.11.2001 r. r., str. 1.

3 Dz.U. L 311 z dn. 28.11.2001 r., str.. 67.

Uzasadnienie

Należy zasadniczo unikać powielania przepisów prawnych.

Poprawka 16
Artykuł 2 ustęp 1 litera cd) (nowa)

cd) w środkach spożywczych objętych 
rozporządzeniem 178/2002/WE1, z 
dodatkami do środków spożywczych obj
ętymi dyrektywą Rady 89/107/EWG2 i 
substancjami zapachowymi zgodnie z 
definicją zawartą w rozporządzeniu 
2232/96/WE3 oraz w decyzji Komisji 
2000/489/WE4 włącznie;

_________________
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1 Dz.U. L 31 z dn. 1.2.2002 r., str. 1 rozporz
ądzenie zmienione rozporządzeniem (WE) 
nr 1642/2003 (Dz.U. L 245 z dn. 29.9.2003 
r., str. 4).

2 Dz.U. L 40 z dn. 11.2.1989 r., str. 27

3 Dz.U. L 299 z dn. 23.11.1996, str.1
4 Dz.U. L 197 z dn. 3.8.2001 r., str. 3

Poprawka 17
Artykuł 2 ustęp 1 litera ce) (nowa)

ce) w produktach paszowych, łącznie z 
dodatkami paszowymi objętymi rozporz
ądzeniem (WE) 1831/200 w sprawie 
dodatków stosowanych w karmieniu zwierz
ąt1; w paszach objętych zakresem 
stosowania dyrektywy 84/471/EWG2;

______________

1 Dz.U. L 192 z dn. 29.5.2004 r., str. 34
2 Dz.U. L 266 z dn. 6.10.1984 r., str. 18

Poprawka 18
Artykuł 2 ustęp 1 litera cf) (nowa)

cf) w sprzęcie medycznym objętym 
zakresem stosowania dyrektyw 
90/385/EWG1, 93/42/EWG2 i 98/79/WE3;
_________________

1 Dz.U. L 189 z dn. 20.7.1990 r., str. 17.

2 Dz.U. L 169 z dn. 12.7.1993 r., str. 1.

3 Dz.U. L 331 z dn. 7.12.1998 r., str. 1.

Poprawka 19
Artykuł 2 ustęp 1 litera cg) (nowa)

cg) w materiałach mających kontakt ze 
środkami spożywczymi, objętych dyrektywą
Rady 89/109/EWG1;
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___________________

1 Dz.U. L 40 z dn. 11.2.1989 r., str. 38.

Poprawka 20
Artykuł 2 ustęp 1 litera ch) (nowa)

ch) w środkach ochrony roślin objętych 
dyrektywą Rady 91/414/EWG1;

_______________

1 Dz.U. L 230 z dn. 19.8.1991 r., str. 1.

Poprawka 21
Artykuł 2 ustęp 1 litera ci) (nowa)

ci) w produktach biobójczych objętych 
dyrektywą 98/8/WE1 Parlamentu 
Europejskiego i Rady;

________________
1 Dz.U. L 123 z dn. 24.4.1998 r., str. 1.

Poprawka 22
Artykuł 2 ustęp 1 litera cj) (nowa)

cj) w środkach kosmetycznych objętych 
dyrektywą Rady 76/768/EWG1;

1 Dz.U. L262 z dn. 27.9.1976 r., str. 169.

Poprawka 23
Artykuł 2 ustęp 1 litera ck) (nowa)

ck) w występujących w przyrodzie 
surowcach niewprowadzanych do 
publicznego obrotu i do wykorzystania 
jedynie w instalacjach regulowanych 
dyrektywą Rady 96/61/WE1

1 Dz.U. L 257 z dn. 10/10/1996 str. 0026
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Uzasadnienie

Wiele surowców wydobywczych ma bardzo złożony i bardzo zmienny skład, co powoduje 
potrzebę licznych rejestracji i zezwoleń. Wyłączenie surowców jedynie z obowiązku rejestracji 
(na mocy rozdziału 3) byłoby zatem niewystarczające.

Zakłady metalowe są objęte uregulowaniami na mocy IPPC i innego odnośnego 
ustawodawstwa unijnego dotyczącego ochrony pracowników i środowiska naturalnego.
Potencjalne obawy dotyczące miejsca pracy i środowiska, związane ze stosowaniem surowców 
wydobywczych zostały zatem odpowiednio uwzględnione.

Poprawka 24
Artykuł 2 ustęp 1 litera cl) (nowa)

cl) substancji wykorzystywanych w reakcji 
na nieprzewidziane problemy, które 
spowodowałyby obniżenie jakości lub 
wstrzymanie produkcji, przy spełnieniu 
wszystkich następujących warunków:

i) uprzednia rejestracja nie jest możliwa ze 
względu na pilność sprawy oraz
ii) późniejsza rejestracja ma miejsce, jeżeli 
powtórne użycie substancji jest 
prawdopodobne oraz

iii) nieprzewidziane stosowanie jest zgodne 
z obowiązującym ustawodawstwem dotycz
ącym bezpieczeństwa pracowników.

Uzasadnienie

Nieprzewidziane problemy z chemikaliami wykorzystywanymi w procesach produkcyjnych 
mogą wymagać niezwłocznej reakcji („procedura awaryjna”), aby zapobiec ograniczeniu, czy 
nawet wstrzymaniu produkcji. Koncepcja uprzedniej rejestracji zastosowań substancji może 
być realizowana jedynie przy założeniu, że wszystkie potencjalne problemy i niezbędne reakcje 
są przewidywalne. Takie założenie jest błędne. Dlatego należy przewidzieć wyjątek dotyczący 
„procedury awaryjnej”, który jednak musi być stosowany w ściśle określonym zakresie, by nie 
stał się luką w systemie REACH. Trzy wyznaczone kryteria, które należy łącznie spełnić, 
powinny temu zapobiec.

Poprawka 25
Artykuł 2 a, tytuł (nowy)

Artykuł 2a

Stosowanie ograniczone
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Poprawka 26
Artykuł 2 a, część wprowadzająca (nowa)

Przepisy niniejszego rozporządzenia 
obejmują następujące kategorie substancji 
wraz z wymienionymi tu ograniczeniami:

Poprawka 27
Artykuł 2 a ustęp 1 (nowy)

1. Substancje naturalne i identyczne z 
naturalnymi objęte są obowiązkiem 
rejestracji tylko w przypadkach, jeśli 
substancje te lub ich stosowanie i 
powodowane narażenie zostaną zasadniczo 
sklasyfikowane przez Agencję jako 
niebezpieczne, a nie zostały wcześniej objęte 
innymi przepisami prawnymi.

Poprawka 28
Artykuł 2 a ustęp 2 (nowy)

2. Jak długo substancje będą
wykorzystywane wyłącznie w ramach 
naukowo-badawczych i rozwojowych, w 
systemach zamkniętych albo jako pó
łprodukty bez bezpośredniego narażenia u
żytkownika lub środowiska naturalnego, 
ich stosowanie nie wymaga spełnienia 
zobowiązań ustanowionych w niniejszym 
rozporządzeniu.

Poprawka 29
Artykuł 2 a ustęp 3 (nowy)



PE 357.691v03-00 16/119 AD\576536PL.doc

PL

3. Stopy metali jako szczególna forma 
preparatów będą oceniane przez Agencję
odrębnie z uwzględnieniem ich 
szczególnych właściwości i klasyfikowane w 
kontekście obowiązku ich indywidualnej 
rejestracji.

Poprawka 30
Artykuł 3 ustęp 1a (nowy)

1a. Substancja pochodzenia roślinnego jest 
substancją złożoną, otrzymaną w wyniku 
fizycznego przetworzenia całości lub części 
rośliny poprzez ekstrakcję, destylację, 
wyciskanie, frakcjonowanie, oczyszczanie, 
zagęszczanie lub fermentację. Ich skład ró
żni się w zależności od rodzaju, gatunku, 
warunków wzrostu rośliny oraz sposobu jej 
przetwarzania.

Uzasadnienie

Potrzeba wprowadzenia w ramach REACH specjalnej definicji dla substancji naturalnych 
uzyskanych z roślin wynika z konieczności wyjaśnienia zakresu wyłączeń przewidzianych w zał
ączniku III (który powinien zostać odpowiednio zmieniony) a dotyczących substancji 
naturalnych, jak również zagwarantowaniu pewności prawnej przy wdrażaniu przepisów 
REACH.

Poprawka 31
Artykuł 3 ustęp 4 a (nowy)

4a. Stop metali oznacza materiał metalowy, 
jednorodny na płaszczyźnie 
makroskopowej, składający się z dwóch lub 
więcej pierwiastków chemicznych, poł
ączonych ze sobą w sposób uniemożliwiaj
ący ich rozdzielenie drogą oddziaływania 
mechanicznego.

Uzasadnienie

Niniejsza definicja jest zgodna z UN Globally Harmonized System for Chemical 
Classification and Labelling (GHS) (Globalnym Ujednoliconym Systemem Klasyfikacji i 
Znakowania Substancji Chemicznych ) oraz z dyrektywą o preparatach 1999/45/EG. 
Nieorganiczne składniki metali i metale są „substancjami“ zgodnie z art. 3, brakuje jednak 
definicji stopu.
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Poprawka 32
Artykuł 3 ustęp 4 b (nowy)

4b. Występujące w przyrodzie surowce 
obejmują ropę naftową, gaz i węgiel, 
minerały, stężone substancje występujące w 
przyrodzie oraz materiały z nich uzyskiwane 
w wyniku procesów mineralnych lub 
procesów przemian fizycznych;

Uzasadnienie

Taka definicja jest konieczna w związku z nowym akapitem w art. 2 ust. 1 lit. cj)

Poprawka 33
Artykuł 3 ustęp 12 a (nowy)

12a. Kategorie stosowania oznaczają
kategoryzację zastosowań zgodnie z za
łacznikiem Ic, według następującego podzia
łu: zastosowanie przemysłowe, zawodowe i 
prywatne;

Uzasadnienie

Koncepcja kategorii zastosowań i kategorii narażenia systematyzuje i ogniskuje wymogi 
informacyjne i tworzy niezbędną podstawę dokonywanej przez Agencję oceny ryzyka.

Poprawka 34
Artykuł 3 ustęp 12 b (nowy)

12b. Kategorie narażenia oznaczają
kategoryzację narażenia według najwa
żniejszych dróg absorpcji przez człowieka 
(usta, drogi oddechowe, skóra), dróg 
przenoszenia do środowiska (powietrze, 
woda, ziemia) oraz czasu trwania i cz
ęstotliwości narażenia (jednorazowe / 
krótkotrwałe, okazjonalne, powtarzalne / d
ługotrwałe);

Uzasadnienie
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Koncepcja kategorii zastosowań i narażenia systematyzuje i ogniskuje wymogi informacyjne i 
tworzy niezbędną podstawę dokonywanej przez Agencję oceny ryzyka.

Poprawka 35
Artykuł 3 ustęp 12 c (nowy)

12c. Scenariusz narażenia oznacza opis 
konkretnych działań na rzecz ochrony cz
łowieka i środowiska oraz szczególnych 
warunków produkcji i stosowania 
substancji w całym jej cyklu życia;

Uzasadnienie

W przeciwieństwie do kategorii zastosowań i kategorii narażenia scenariusz narażenia opisuje 
szczególne indywidualne warunki stosowania substancji, a zwłaszcza konkretne zagrożenia i 
odpowiednie działania ochronne. Tym samym stanowi niezbędną podstawę dla oceny ryzyka 
przez Agencję.

Poprawka 36
Artykuł 3 ustęp 14

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

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

Uzasadnienie

Derogacja powinna obejmować także substancje stosowane nie tylko w postaci półproduktów.

Poprawka 37
Artykuł 3 ustęp 14 a (nowy)

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

Proponowane rozporządzenie usuwa z obowiązku rejestracji substancje „naturalne, jeśli 
podczas ich produkcji nie zostały zmodyfikowane chemicznie“. Włókna celulozowe nie 
zmieniają swojej struktury nawet gdy są pozyskiwane w procesie chemicznym. Wszystkie formy 
i metody produkcji włókien celulozowych powinny być konsekwentnie objęte tą derogacją.

Poprawka 38
Artykuł 3 ustęp 22

22. Badania dotyczące rozwoju produktu i 
procesu produkcji oznacza każde badania 
rozwojowe związane z rozwojem produktu 
oraz dalsze badania rozwojowe substancji, w 
przebiegu których instalacje pilotażowe albo 
próbna produkcja stosowane są do rozwoju 
procesu produkcji lub badań obszarów 
zastosowania substancji;

22. Badania dotyczące rozwoju produktu i 
procesu produkcji oznacza każde 
badania rozwojowe związane z rozwojem 
produktu oraz dalsze badania rozwojowe 
substancji w postaci własnej, jako składnik 
preparatu lub w wyrobach, w przebiegu 
których instalacje pilotażowe albo próbna 
produkcja stosowane są do rozwoju procesu 
produkcji lub badań obszarów zastosowania 
substancji;

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że proces rozwoju produktu może obejmować wszystkie aspekty związane z 
procesem produkcyjnym oraz że przedsiębiorstwa mogą testować prototypowe wyroby w 
ramach badań dotyczących rozwoju produktu i procesu produkcji.

Poprawka 39
Artykuł 3 ustęp 23

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

23. Badania naukowe i rozwojowe oznacza 
każde doświadczenia naukowe, analizę
albo badania chemiczne przeprowadzane w 
kontrolowanych warunkach w tym badania z 
wykorzystaniem metody prób i błędów z 
udziałem dalszych użytkowników;

Uzasadnienie

Ograniczenie do 1 tony jest zbyt restrykcyjne. Badania prowadzone przy wykorzystaniu 
metody prób i błędów przez producenta chemikaliów i jego odbiorcę (dalszego użytkownika) 
stanowią główny czynnik innowacji, jeśli chodzi o nowe wykorzystania, funkcje i 
zastosowania. Powinny one zostać uwzględnione w definicji, w celu zachowania innowacyjno
ści.
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Poprawka 40
Artykuł 3 ustęp 26

26. Niepożądane stosowanie oznacza takie 
stosowanie przez dalszego użytkownika, 
które jest niezalecane przez rejestrującego;

26. Niezalecane stosowanie oznacza takie 
stosowanie przez dalszego użytkownika, 
które jest niezalecane przez rejestrującego ze 
względu na bezpieczeństwo;

Uzasadnienie

Wyrażenie „niepożądane stosowanie” ma raczej emocjonalne niż naukowe czy prawne 
konotacje a tym samym nie nadaje się do zamieszczenia w przepisach. Rejestrujący powinni 
być uprawnieni do odradzania tych zastosowań, które uważają za niebezpieczne, co nie 
dotyczy jednak zastosowań, których nie chcieli zarejestrować, np. z przyczyn ekonomicznych.

Poprawka 41
Artykuł 3 ustęp 28

28. Rocznie oznacza rok kalendarzowy, je
żeli nie określono inaczej;

28. Rocznie oznacza rok kalendarzowy. Z 
wyłączeniem nowych substancji, 
roczne ilości są obliczane na 
podstawie średniej z trzech poprzednich 
lat kalendarzowych, jeżeli nie określono 
inaczej;

Uzasadnienie

Umożliwia to elastyczność systemu REACH dzięki uwzględnianiu fluktuacji w wielkości 
produkcji. Co więcej, eliminuje zagrożenie, że firma z powodu wahań popytu będzie musiała 
nagle przestrzegać wyższych lub niższych wymogów dotyczących danych. W przypadku 
substancji, które nie były wcześniej produkowane, pod uwagę należy brać tylko bieżący rok.

Poprawka 42
Artykuł 3 ustęp 29 a (nowy)

29a. Kategorie zastosowania i narażenia 
(KZN) łączą scenariusze narażenia, które 
charakteryzuje porównywalne 
wykorzystanie, w rozumieniu art. 3 ust. 12 i 
25. Opisują one wszelkie warunki 
wyznaczające poziom narażenia. Elementy 
składowe KZN nie są uzależnione od 
sektora:

- podstawowa dziedzina stosowania
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-zastosowanie przemysłowe

-zastosowanie zawodowe
-zastosowanie konsumenckie

- drogi narażenia

-główne drogi wnikania do 
organizmu ludzkiego
(doustna, wziewna, skórna)

-drogi wprowadzania do 
środowiska naturalnego
(powietrze, woda, gleba, flora i 
fauna)

-czas trwania narażenia

-jednorazowo/krótki okres czasu
-sporadycznie

-stale/długi okres czasu

Powyższe kategorie zastosowania i nara
żenia będą stanowić podstawę
porównywalnych, zalecanych środków zarz
ądzania ryzykiem.

Uzasadnienie

Kategorie zastosowania i narażenia (KZN) mają służyć w dużej mierze ułatwieniu realizacji 
procesów związanych z wprowadzeniem REACH, takich jak procedury rejestracji, jak również
przekazywanie informacji i ocena bezpieczeństwa chemicznego wzdłuż łańcucha dostaw, nie 
wpływając na cele REACH.

Poprawka 43
Artykuł 3 ustęp 29 b (nowy)

29b. Informacje kluczowe oznaczają
podstawowe dane potrzebne dla dokonania 
priorytetyzacji substancji na bazie ich nieod
łącznych właściwości, powodowanego nara
żenia i stosowania;

Uzasadnienie

W ramach sporządzania rejestru substancji (patrz art. 3 ust. 20) przedsiębiorstwa będą w 
drugim etapie zgłaszać informacje kluczowe (patrz art. 22c). Obejmować one będą najwa
żniejsze informacje na temat właściwości substancji, powodowanego narażenia i stosowania.
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Poprawka 44
Artykuł 3 ustęp 29 c (nowy)

29c. Kategorie ryzyka oznaczają określoną
przez Agencję kategoryzację potencjalnego 
ryzyka na podstawie wstępnych danych 
rejestracyjnych, zwłaszcza informacji na 
temat kategorii stosowania, kategorii nara
żenia i scenariusza narażenia.

Uzasadnienie

Dla zapewnienia zgodności REACH z WTO należy konsekwentnie stosować metody bazujące 
na ryzyku. Właściwym organem w tym zakresie powinna być Agencja.

Poprawka 45
Artykuł 3 ustęp 29 d (nowy)

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

Uzasadnienie

Konsekwencja zmiany art. 3 ust. 20. Definicja służy za podstawę dla art. 22c.

Poprawka 46
Artykuł 4 ustęp 1

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

skreślony

a) w produktach leczniczych 
przeznaczonych dla ludzi i 
weterynaryjnych, objętych rozporządzeniem 
Rady (EWG) nr 2309/93, dyrektyw
ą 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady i dyrektywą 2001/83/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady;
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b) jako dodatek do środków spożywczych 
dopuszczonych do użycia w środkach spo
żywczych, objętych dyrektywą Rady 
89/107/EWG;

c) jako substancja aromatyczna używana w 
lub na środkach spożywczych, objętych 
decyzją Komisji 1999/217/WE;
d) jako dodatek paszowy, objętych dyrektyw
ą Rady 70/524/EWG;

e) w produktach stosowanych w żywieniu 
zwierząt, objętych dyrektywą Rady 
82/471/EWG.

Uzasadnienie

Z uwagi na przejrzystość wszystkie derogacje zostały przeniesione do art. 2.

Poprawka 47
Artykuł 4 ustęp 2 litera ca) (nowa)

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

Uzasadnienie

Substancje stosowane dla celów badawczo-rozwojowych powinny być zasadniczo zwolnione z 
obowiązku rejestracji celem wzmocnienia zdolności innowacyjnych oraz aby zapobiec 
przenoszeniu działalności badawczo-rozwojowej do krajów poza UE. Substancje te będą
stosowane przez nadzorowany wykwalifikowany personel w odpowiednio przygotowanych 
warunkach.

Poprawka 48
Artykuł 6 ustęp 1
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1. Każdy producent albo importer wyrobów 
przedkłada Agencji dokumenty 
rejestracyjne każdej substancji zawartej w 
tych wyrobach, jeśli spełnione są wszystkie 
poniższe warunki:

1. Agencja może zdecydować, że 
producenci albo importerzy wyrobów 
rejestrują substancję zawartą w tych 
wyrobach, zgodnie z niniejszym tytułem, je
śli substancja jest obecna w tych wyrobach 
w ilości łącznej ponad 1 tony rocznie na 
producenta albo importera (każdy rodzaj 
wyrobu jest rozważany oddzielnie) i jeśli spe
łniony jest jeden z poniższych warunków:

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) spełnione zostały kryteria wymienione w 
art. 54 lit. a) do e); lub

b) substancja spełnia kryteria klasyfikacji 
jako niebezpieczna zgodnie 
z dyrektywą 67/548/EWG;

b) istnieje zgodność z art. 54 lit. f); lub

c) zamierzone jest uwolnienie substancji 
podczas normalnych i racjonalnie 
przewidywalnych warunków stosowania.

c) substancja zostaje zaklasyfikowana przez 
Agencję jako objęta obowiązkiem rejestracji 
na podstawie informacji podanych przy wst
ępnej rejestracji.

.

Poprawka 49
Artykuł 6 ustęp 2

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

skreślony

a) substancja jest obecna w tych wyrobach 
w ilości łącznej ponad 1 tony rocznie na 
producenta albo importera;

b) substancja spełnia kryteria klasyfikacji 
jako niebezpieczna zgodnie z dyrektywą
67/548/EWG;

c) producent lub importer wie albo został
powiadomiony, iż istnieje prawdopodobie
ństwo, że substancja będzie uwalniania 
podczas normalnych i racjonalnie 
przewidywalnych warunków stosowania, 
nawet jeśli uwolnienie to nie jest zamierzon
ą funkcją wyrobu;
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d) ilość uwolnionej substancji może 
szkodliwie wpływać na zdrowie człowieka 
albo na środowisko.

Uzasadnienie

Dla zapewnienia zgodności REACH z WTO należy konsekwentnie stosować metody bazujące 
na ryzyku.

Poprawka 50
Artykuł 6 ustęp 3

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

skreślony

a) dane identyfikacyjne i kontaktowe 
producenta albo importera;

b) numer(y) rejestracyjny(e) okre
ślony(e) w art. 18 ust. 1, jeśli jest(są) dost
ępne;

c) dane identyfikacyjne substancji jak 
określono w załączniku IV, sekcja 2;
d) klasyfikację substancji;
e) krótki opis zastosowania(ń) 
wyrobu;

f) zakres tonażowy substancji, taki jak 
1-10 ton, 10-100 ton itd.

Uzasadnienie

Linked to the amendment to Article 6(2) by the same author. As the use of hazardous 
substances in articles should be subject to the registration requirements as given in the 
amendment to Article 6(1), there is no more need for a notification.

Poprawka 51
Artykuł 6 ustęp 4
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Agencja może podejmować decyzje nak
ładające na producentów albo importerów 
wyrobów wymóg rejestracji, zgodnie z 
przepisami tytułu II, każdej substancji 
zawartej w tych wyrobach i zgłoszonej 
zgodnie z ust. 3.

skreślony

Uzasadnienie

Linked to the amendments to Article 6(2) by the same author. As the use of hazardous 
substances in articles should be subject to the registration requirements as given in the 
amendment to Article 6(1), there is no more need for this provision.

Poprawka 52
Artykuł 6 ustęp 5

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

5. Przepisów ust. 1 nie stosuje się w 
przypadku substancji zarejestrowanych dla 
tego sposobu użycia, kategorii zastosowania 
lub kategorii narażenia przez innego 
uczestnika.

Poprawka 53
Artykuł 6 ustęp 6

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

6. Przepisy ust. 1 stosuje się 3 miesiące po 
upływie terminu określonego w art. 21 ust.
2.

.

Poprawka 54
Artykuł 6 ustęp 7

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

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

Poprawka 55
Artykuł 6 a (nowy)
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Artykuł 6b

Europejski znak jakości

Do …. * Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie oraz, 
w miarę potrzeb, projekt ustawodawczy w 
sprawie stworzenia europejskiego znaku 
jakości służącego identyfikacji i 
promowaniu wyrobów, które na każdym 
etapie procesu produkcyjnego 
produkowano zgodnie z wymogami wynikaj
ącymi z niniejszego rozporządzenia.
* W terminie dwóch lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

A mark to be stamped on articles would make it possible to identify and promote those 
involved in the production procedure who have complied with the requirements stemming 
from this Regulation.

Poprawka 56
Artykuł 7 ustęp 2

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

2. Jeżeli substancje przeznaczone lub 
wykorzystane do celów badawczych lub 
rozwojowych uważane są za szczególnie 
niebezpieczne lub toksyczne, producent lub 
importer zgłasza je Agencji na wymaganej 
karcie charakterystyk.

a) nazwę producenta albo importera;
b) nazwę substancji;

c) klasyfikację substancji, jeżeli istnieje;

d) ) oszacowaną ilość;
e) listę odbiorców, o której mowa w ust. 1;
oraz

f) wystarczające informacje o programie 
badań i rozwoju, aby umożliwić Agencji 
podjęcie właściwych decyzji, o których 
mowa w ust. 4 i 7.
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Okres ustanowiony w ust. 1 rozpoczyna się
w momencie otrzymania zgłoszenia przez 
Agencję.

Poprawka 57
Artykuł 7 ustęp 3

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

skreślony

Poprawka 58
Artykuł 7 ustęp 4

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

skreślony

Poprawka 59
Artykuł 7 ustęp 5
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5. Przy braku jakiejkolwiek negatywnej 
odpowiedzi producent albo importer mogą
produkować albo importować substancję
nie wcześniej niż po upływie 4 tygodni od zg
łoszenia.

skreślony

Poprawka 60
Artykuł 7 ustęp 6

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

skreślony

Poprawka 61
Artykuł 7 ustęp 7

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

skreślony

Poprawka 62
Artykuł 7 ustęp 8

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

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

Poprawka 63
Artykuł 7 ustęp 9

9. Agencja i właściwe urzędy 
poszczególnych Państw Członkowskich 
zachowują poufność informacji 
przedstawionych zgodnie z ust. 1 – 8.

skreślony

Poprawka 64
Artykuł 7 ustęp 10

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

skreślony

Poprawka 65
Artykuł 8, tytuł

Substancje w środkach ochrony roślin i 
produktach biobójczych

skreślony

Poprawka 66
Artykuł 8 ustęp 1
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1. Substancje czynne wyprodukowane albo 
importowane w celu wyłącznego 
zastosowania w środkach ochrony roślin i 
wymienione w załączniku I do dyrektywy 
91/414/EWG albo w rozporządzeniu 
Komisji (EWG) nr 3600/92, rozporządzeniu 
Komisji (WE) nr 703/2001, rozporządzeniu 
Komisji (WE) nr 1490/2002, decyzji 
Komisji 2003/565/WE i dla każdej 
substancji, dla której decyzja Komisji o 
kompletności dossier była podjęta stosownie 
do art. 6 dyrektywy 91/414/EWG traktuje si
ę jako zarejestrowane w zakresie produkcji 
albo importu dla zastosowań określonych w 
tych przepisach i dlatego spełniające 
wymagania niniejszego rozdziału i art. 20.

skreślony

Poprawka 67
Artykuł 8 ustęp 2

2. Substancje czynne wyprodukowane albo 
importowane w celu wyłącznego 
zastosowania w produktach biobójczych i 
wymienione w załączniku I, IA albo IB do 
dyrektywy 98/8/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady albo w rozporz
ądzeniu Komisji (WE) nr …/…, do 
momentu określonego datą decyzji 
wskazanej w drugim akapicie art. 16 ust. 2 
dyrektywy 98/8/WE, traktuje się jako 
zarejestrowane w zakresie produkcji albo 
importu dla zastosowań określonych w tych 
przepisach i dlatego spełniające wymagania 
niniejszego rozdziału i art. 20.

skreślony

Poprawka 68
Artykuł 9 litera a) (iii)

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

iii) informacje dotyczące produkcji i 
zastosowania(ń) substancji, jak określono w 
sekcji 3 załącznika IV; informacje te obejmuj
ą przynajmniej :
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- wszystkie zidentyfikowane kategorie 
zastosowań rejestrującego;
- kategorie narażenia;

- podanie kategorii ryzyka określonej przez 
Agencję na podstawie danych rejestracji 
wstępnej;
- wszelkie inne dane mające znaczenie dla 
oceny ryzyka, znane producentowi albo 
importerowi.

Uzasadnienie

Żądanie podania kategorii stosowania i narażenia w ramach rejestracji jako warunek oceny 
odnoszącej się do ryzyka oraz autoryzacji (z wyspecyfikowaniem żądanych informacji) a także 
dla uproszczenia komunikacji w ramach łańcucha produkcji.

Poprawka 69
Artykuł 9 litera a) vi)

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

vi) streszczenie informacji uzyskanych przy 
zastosowaniu załączników V, VI i IX;

Uzasadnienie

Nowy załącznik V zawiera informacje kluczowe (por. art. 3 nowy ust. 30), załącznik VI (poł
ączone pierwotne załączniki VI-VIII, jako wybór dla dalej posuniętych badań). Jest to 
wystarczające dla oceny ryzyka.

Poprawka 70
Artykuł 9 litera a) vii)

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

skreślony

Uzasadnienie

Zwłaszcza od MŚP nie można oczekiwać złożenia obszernych dobrze udokumentowanych 
streszczeń. Złożenie streszczeń, o których mowa w art. 9 ust. 1 vi) jest wystarczające.
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Poprawka 71
Artykuł 9 litera a) x)

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

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

Uzasadnienie

Konsekwencja zmiany art. 9 ust. 1 vii).

Poprawka 72
Artykuł 9 litera b

b) raport bezpieczeństwa chemicznego, jeżeli 
jest wymagany zgodnie z art. 13.

b) raport bezpieczeństwa chemicznego, jeżeli 
jest wymagany zgodnie z art. 13. Może on 
zostać włączony do karty charakterystyki a 
do opisania warunków narażenia można 
wykorzystać ogólne kategorie narażenia.

Uzasadnienie

W celu ułatwienia kontroli i uproszczenia obowiązków ciążących na całym przemyśle UE, 
funkcję raportu bezpieczeństwa chemicznego może pełnić poszerzona karta charakterystyki.
Ponadto w odniesieniu do warunków narażenia należy ustalić proste kategorie narażenia, z 
których będą mogli skorzystać dalsi użytkownicy.

Poprawka 73
Artykuł 9 litera ba) (nowa)
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ba) Informacje wymagane zgodnie z 
niniejszym artykułem, które zostały 
uprzednio przygotowane na podstawie 
innych przepisów UE lub zgodnie z 
konwencjami przyjętymi na szczeblu mi
ędzynarodowym, mogą zostać przedłożone 
w oryginalnym formacie, by umożliwić
skorzystanie w maksymalnym zakresie z 
uprzednich procedur i danych.

Uzasadnienie

W celu ograniczenia zakresu niepotrzebnych obowiązków administracyjnych i poprawy 
funkcjonalności REACH, dane dotyczące określonej liczby substancji, które zostały już
uprzednio zgromadzone na podstawie innych unijnych oraz międzynarodowych 
programów/przepisów, mogą zostać przedłożone w tej samej formie i nie należy wymagać
dostosowania ich do arkusza obowiązującego w REACH.

Poprawka 74
Artykuł 9 litera bb) (nowa)

bb) Dla celów zgodności z lit. a) zakłada si
ę, że kompletna dokumentacja chemiczna 
dotycząca substancji chemicznej lub grupy 
substancji chemicznych przedłożona na 
mocy aktu Rady Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju w sprawie 
chemikaliów produkowanych w dużych ilo
ściach (HPV), Inicjatywy HPV Mi
ędzynarodowej Rady Stowarzyszeń
Chemicznych lub Wyzwań HPV Ameryka
ńskiej Agencji Ochrony Środowiska spełnia 
wymogi lit. a) pkt. vi)- x).

Uzasadnienie

Zestaw danych pochodzących z informacji screeningowych OECD wykorzystuje sprawdzone 
zasady naukowe do uzyskania wystarczającej liczby informacji umożliwiających dokonanie 
wstępnej oceny zagrożeń chemikaliów o wysokiej wielkości produkcji. Na tych wymogach 
opierają się unijne i amerykańskie inicjatywy dotyczące chemikaliów HPV. Wykorzystanie 
danych uzyskanych w ramach protokołów uznawanych na arenie międzynarodowej pozwoli na 
ujednolicenie opracowywania informacji o skutkach i bezpiecznym stosowaniu substancji, 
zapobiegnie kosztownemu i niepotrzebnemu powielaniu danych, zwłaszcza w sytuacjach 
powodujących prowadzenie doświadczeń na kręgowcach oraz posłuży szybszemu 
informowaniu społeczeństwa.
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Poprawka 75
Artykuł 10 ustęp 1, akapit 1

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

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

Uzasadnienie

Nałożenie na grupę producentów substancji obowiązku udostępnienia informacji może 
skutkować naruszeniem tajemnicy, stanowiąc tym samym przeszkodę we wspólnym przedk
ładaniu danych. Problemu tego można uniknąć dzięki odrębnej organizacji lub osobie trzeciej 
wynajętej w imieniu konsorcjum reprezentującej interesy grupy producentów.

Poprawka 76
Artykuł 10 ustęp 1 akapit 3

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

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

Uzasadnienie

Nałożenie na grupę producentów substancji obowiązku udostępnienia informacji może 
skutkować naruszeniem tajemnicy, stanowiąc tym samym przeszkodę we wspólnym przedk
ładaniu danych. Problemu tego można uniknąć dzięki odrębnej organizacji lub osobie trzeciej 
wynajętej w imieniu konsorcjum reprezentującej interesy grupy producentów.

Poprawka 77
Artykuł 10 ustęp 1 akapit 4
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W zakresie informacji określonych w art. 9 
lit. a) pkt. v) i lit. b) członkowie konsorcjum 
mogą sami zadecydować, czy informacje te 
dostarczą osobno czy też dostarczy je 
producent albo importer działający w ich 
imieniu.

W zakresie informacji określonych w art. 9 
lit. a) pkt. v) i lit. b) członkowie konsorcjum 
mogą sami zadecydować, czy informacje te 
dostarczą osobno czy też dostarczy je 
producent albo importer albo osoba trzecia 
działający(a) w ich imieniu.

Uzasadnienie

Nałożenie na grupę producentów substancji obowiązku udostępnienia informacji może 
skutkować naruszeniem tajemnicy, stanowiąc tym samym przeszkodę we wspólnym przedk
ładaniu danych. Problemu tego można uniknąć dzięki odrębnej organizacji lub osobie trzeciej 
wynajętej w imieniu konsorcjum reprezentującej interesy grupy producentów.

Poprawka 78
Artykuł 10 ustęp 2

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

2. Każde konsorcjum decyduje wewnętrznie 
o podziale opłaty rejestracyjnej. Każdemu 
rejestrującemu lub konsorcjum, który/które 
wniósł(osło) opłatę rejestracyjną, przys
ługuje uprawnienie do obciążenia innych 
podmiotów pragnących uczestniczyć w 
rejestracji substancji, zgodnie z własn
ą/wewnętrzną decyzją i w samodzielnie 
ustalonej wysokości. Tym samym przedsi
ębiorstwa i konsorcja mają możliwość
samodzielnego decydowania o podziale 
kosztów rejestracji.

Uzasadnienie

Członkowie dobrowolnie tworzonych konsorcjów muszą mieć możliwość podziału kosztów w 
sposób, który uważają za odpowiedni.

Poprawka 79
Artykuł 11

Zakres informacji, które mają być
dostarczone przy uwzględnieniu wielkości 

obrotu

skreślony
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1. Dokumentacja techniczna (dossier 
techniczne) wskazana w art. 9 lit. 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.
2. Gdy tylko ilość zarejestrowanej 
substancji osiągnie kolejny próg 
wielkości, należy przekazać do 
Agencji odpowiednie dodatkowe 
informacje wymagane w ust. 1, a tak
że, wynikające z wniesienia tych 
informacji, zmiany w innych 
elementach dokumentów 
rejestracyjnych.

Uzasadnienie

W związku z wprowadzeniem wymogów odnoszących się do narażenia (zał. IXa) wszelkie 
wymogi informacyjne związane z wielkością obrotu stają się zbędne.
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Ponadto, jeśli spojrzeć na wymogi wynikające z porozumienia TBT w ramach WTO, staje się
jasne, że sama ilość substancji nie jest przydatnym narzędziem dla ustalania na tej podstawie 
generalnych wymogów informacyjnych.

Poprawka 80
Artykuł 13 ustęp 3 litera d)

d) ocenę PBT oraz vPvB. skreślona

Uzasadnienie

Nie jest wymagana odrębna ocena PBT oraz vPvB. Ocena tych właściwości musi być
dokonana już w ramach oceny zagrożenia zgodnie z ust. 3 a) i c).

Poprawka 81
Artykuł 13 ustęp 4 akapit 2

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

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

Poprawka 82
Artykuł 13 ustęp 4a (nowy)

4a. Ocena narażenia nie musi obejmować:

a) narażenia osób, jeżeli z oceny zagrożenia 
wynika, że substancja spełnia kryteria 
klasyfikacji wyłącznie jako substancja 
niebezpieczna dla środowiska naturalnego.
b) narażenia środowiska, jeżeli z oceny 
zagrożenia wynika, że substancja spełnia 
kryteria klasyfikacji wyłącznie jako 
substancja niebezpieczna dla ludzkiego 
zdrowia.

Uzasadnienie
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Wymagane informacje powinny dotyczyć przede wszystkim narażenia. W przypadku gdy nie 
występuje zagrożenie, nie ma także ryzyka, a w przypadku gdy ryzyko dotyczy tylko 
środowiska lub ludzkiego zdrowia, należy wymagać wyłącznie tych informacji, które dotyczą
występującego zagrożenia (a więc odpowiednio zagrożenia dla środowiska naturalnego lub 
zdrowia, nie zaś odnośnie do obydwu rodzajów zagrożeń). Pozwoliłoby to na skuteczne 
ustalenie priorytetów w zakresie informacji i likwidację niepotrzebnych obciążeń.

Poprawka 83
Artykuł 13 ustęp 5

5. Raport bezpieczeństwa chemicznego nie 
musi zawierać oceny ryzyka dla zdrowia cz
łowieka w przypadku następujących ko
ńcowych zastosowań:

skreślony

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

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

Uzasadnienie

Patrz poprawka do art. 2 ust. 1 c f (nowego) i art. 2 ust. 1 c I (nowego).

Poprawka 84
Artykuł 13 ustęp 7 a (nowy)

7a. Każdy producent lub importer 
substancji lub preparatu, który dostarcza tę
substancję lub preparat dalszemu u
żytkownikowi, na żądanie tego dalszego u
żytkownika i w zakresie, w jakim można 
tego zasadnie wymagać, przekazuje 
informacje niezbędne do oceny oddzia
ływania substancji lub preparatu na ludzkie 
zdrowie lub środowisko naturalne, w zwi
ązku z działaniami i zastosowaniami 
wskazanymi w tym żądaniu.

Uzasadnienie

W celu zapewnienia funkcjonalności REACH w łańcuch dostawy należy zagwarantować przep
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ływ informacji (zarówno w górę, jak i w dół łańcucha), co pozwoli przedsiębiorstwom 
na podejmowanie odpowiednich działań i świadomych decyzji. Przyznanie dalszym u
żytkownikom prawa do uzyskania informacji ma zasadnicze znaczenie dla odbudowy zaufania 
konsumentów i odzyskania renomy.

Poprawka 85
Artykuł 13 ustęp 7 b (nowy)

7b. Dalszy użytkownik, na żądanie swojego 
dostawcy, w zakresie, w jakim można tego 
zasadnie wymagać, przekazuje informacje 
niezbędne do przeprowadzenia przez 
dostawcę oceny oddziaływania substancji 
lub preparatu na ludzkie zdrowie lub 
środowisko w wyniku działań lub zastosowa
ń dalszego użytkownika

Uzasadnienie

W celu zapewnienia funkcjonalności REACH w łańcuch dostawy należy zagwarantować przep
ływ informacji (zarówno w górę, jak i w dół łańcucha), co pozwoli przedsiębiorstwom na 
podejmowanie odpowiednich działań i świadomych decyzji. Przyznanie dalszym użytkownikom 
prawa do uzyskania informacji ma zasadnicze znaczenie dla odbudowy zaufania konsumentów 
i odzyskania renomy.

Poprawka 86
Artykuł 15

Rejestracja półproduktów wyodrębnianych 
w miejscu wytwarzania

skreślony

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

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

a) identyfikację producenta, jak określono 
w załączniku IV, sekcja 1;
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b) identyfikację półproduktu, jak określono 
w załączniku IV, sekcja 2;
c) klasyfikację półproduktu;

d) inne dostępne istniejące informacje o w
łaściwościach fizykochemicznych pó
łproduktu, a także właściwościach pó
łproduktu dotyczących zdrowia człowieka 
lub środowiska.

Uzasadnienie

Ujęte w art. 16.

Poprawka 87
Artykuł 16 ustęp 1

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

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

Poprawka 88
Artykuł 16 ustęp 2 litera b)

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

b) nazwę półproduktu, z numerem CAS wł
ącznie, jeżeli istnieje;

Uzasadnienie

Dokładna identyfikacja wymaga kosztownych badań analitycznych. Jej przeprowadzenie 
powinno obowiązywać jedynie w sporadycznych przypadkach, np. w konsorcjach.

Poprawka 89
Artykuł 16 ustęp 2 litera c)

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

Uzasadnienie

Z reguły klasyfikacja jest wymagana jedynie w przypadku półproduktów wprowadzonych na 
rynek.
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Poprawka 90
Artykuł 16 ustęp 3

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

skreślony

Przy uzyskiwaniu tych informacji stosuje si
ę przepisy art. 12.

Uzasadnienie

Generalne skreślenie wymogów odnoszących się do ilości.

Poprawka 91
Artykuł 16 ustęp 4 litera a), b), c), d), e), f), g) oraz h)

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

skreślony

b) w przypadku, gdy występuje możliwość
narażenia, są dostępne procedury post
ępowania i procedury kontrolne, 
minimalizujące emisję i wynikłe stąd nara
żenie.
c) substancję stosuje tylko odpowiednio 
wyszkolony i upoważniony personel.

d) w przypadku oczyszczania i obróbki, 
przed otwarciem i wejściem do systemu 
należy zastosować specjalne sposoby post
ępowania, takie jak czyszczenie i mycie.
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e) transport odbywa się zgodnie z 
wymaganiami dyrektywy 94/55/WE.
f) w razie wypadku i w sytuacji, gdy 
wytworzone są odpady, podczas procesu 
oczyszczania i obróbki stosowane są
procedury postępowania i procedury 
kontrolne, minimalizujące emisję i wynikłe 
stąd narażenie.

g) procedury dotyczące postępowania z 
substancjami są dobrze udokumentowane i 
rygorystycznie nadzorowane przez 
operatora.
h) rejestrujący posługuje się systemem 
nadzorowania produktu i monitoruje u
żytkowników tak, aby zapewnić spełnienie 
warunków wymienionych w pkt. a) do g).
Jeżeli warunki wymienione w pierwszym 
akapicie nie są spełnione, dokumenty 
rejestracyjne zawierają informacje okre
ślone w art. 9.

Uzasadnienie

Wymogi odnoszące się do warunków kontrolowanych powinny być ustanowione w odrębnych 
wytycznych. Warunki podane w projekcie są za mało elastyczne i mogą nie sprawdzić się w 
praktyce.

Poprawka 92
Artykuł 17

Wspólne dostarczanie danych przez cz
łonków konsorcjum

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

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

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

Uzasadnienie

Nie przewiduje się już rejestracji półproduktów. W przypadkach, gdy wymagana jest 
rejestracja wstępna lub podział danych, obowiązują postanowienia art. 10.

Poprawka 93
Artykuł 19 ustęp 1 akapit 2

W przypadku braku negatywnej informacji 
od Agencji zgodnie z art. 18 ust. 2 w ciągu 3 
tygodni od daty rejestracji, rejestrujący może 
rozpocząć produkcję albo import substancji, 
z zastrzeżeniem czwartego akapitu art. 25 
ust. 4. 

Do czasu wydania przez Agencję odmiennej 
decyzji zgodnie z art. 18 ust. 2 w ciągu 3 
tygodni od daty rejestracji, rejestrujący może 
rozpocząć i/lub kontynuować produkcję
albo import substancji, z zastrzeżeniem 
czwartego akapitu art. 25 ust. 4. 

Uzasadnienie
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Ust. 2 wskazuje, że należy zaprzestać wszelkiej produkcji do czasu uzyskania dalszych 
informacji. Doprowadzi to do wystąpienia zakłóceń na rynku oraz w polityce gospodarczej 
przedsiębiorstw. Produkcja musi być kontynuowana do czasu wydania odmiennej decyzji 
przez Agencję. Wykluczenie z rynku lub w zakresie konkretnych zastosowań mogłoby wpłynąć
na znaczną liczbę preparatów i formuł produkcji, zmuszając do ich zmiany oraz długotrwa
łych działań walidacyjnych. Dlatego dalsi użytkownicy potrzebują czasu, by zmienić i 
potwierdzić swoje nowe formuły, kontynuując równocześnie produkcję. Warunkiem tego jest 
przyznanie dostawcom dodatkowego okresu do czasu upływu terminu na wycofanie substancji

Poprawka 94
Artykuł 19 ustęp 1 akapit końcowy (nowy)

W przypadku niezarejestrowanych 
substancji wprowadzonych, w tym dla 
konkretnego zastosowania, zainteresowany 
producent lub importer w ciągu 36 miesięcy 
od dnia upływu terminów, o których mowa 
w art. 21, zobowiązany jest do wycofania
substancji z rynku, w tym dla tego 
konkretnego zastosowania.

Uzasadnienie

Poprawka związana z poprawką do art. 19 ust. 1 akapit drugi.

Poprawka 95
Artykuł 20 ustęp 1 point c)

c) istotnych zmianach w rocznej albo ca
łkowitej wielkości produkcji albo importu 
przez rejestrującego;

skreślony

Uzasadnienie

Konsekwentne skreślenie wymogów ilościowych.

Poprawka 96
Artykuł 20 ustęp 1 litera d
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d) nowych zastosowaniach, dla celów 
których substancja jest wytwarzana albo 
importowana, co do których można w rozs
ądnych granicach spodziewać się, że 
rejestrujący o nich wie;

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

Uzasadnienie

Sformułowanie „co do których można się spodziewać” jest nieprzydatne. Nie można zobowi
ązać producenta/importera do zgłaszania zastosowań, których on nie popiera.

Poprawka 97
Artykuł 20 ustęp 2

2. W przypadku, gdy mają zastosowanie 
przepisy art. 10 albo 17, każdy rejestrujący 
osobno dostarcza informacje określone w 
ust. 1 lit. c).

skreślony

Uzasadnienie

Konsekwentne skreślenie wymogów ilościowych.

Poprawka 98
Rozdział 6, tytuł

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE MAJĄCE 
ZASTOSOWANIE DO SUBSTANCJI 
WPROWADZONYCH I SUBSTANCJI ZG
ŁOSZONYCH (NOTYFIKOWANYCH)

skreślony

Poprawka 99
Tytuł II a (nowy)

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE W SPRAWIE 
REJESTRACJI SUBSTANCJI

Uzasadnienie

Dzięki nowemu Tytułowi II a uzyskuje się w określonym momencie jednolitą rejestrację wstępn
ą dla wszystkich substancji. Daje to większe bezpieczeństwo planowania dla producentów, 
przetwórców, użytkowników i organów władzy. W wyniku podjętej z odpowiednim 
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wyprzedzeniem kooperacji i ułatwionego tworzenia konsorcjów mniej substancji zniknie z 
rynku. To z kolei odciąży zwłaszcza MŚP i dalszych użytkowników. Najważniejsze informacje o 
właściwościach substancji i powodowanych przez nie narażeniach dostępne będą już po kilku 
latach.

Poprawka 100
Rozdział 1 (nowy)

ZASADY

Poprawka 101
Artykuł 20 a (nowy)

Artykuł 20a
Zakres stosowania przepisów przejściowych

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

Poprawka 102
Artykuł 21 ustęp 1

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

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

a) w przypadku substancji wprowadzonych, 
zaklasyfikowanych zgodnie z dyrektywą
67/548/EWG jako rakotwórcze, mutagenne 
lub substancje działające szkodliwie na 
rozrodczość kategorii 1 albo 2, które były 
wyprodukowane albo importowane na 
terytorium Wspólnoty w ilości co najmniej 
1 tony rocznie przez jednego producenta 
albo importera, co najmniej raz po wejściu 
w życie niniejszego rozporządzenia;
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b) w przypadku substancji wprowadzonych, 
wyprodukowanych albo importowanych na 
terytorium Wspólnoty w ilości co najmniej 
1000 ton rocznie przez jednego producenta 
albo importera, co najmniej raz po wejściu 
w życie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 103
Artykuł 21 ustęp 2

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

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

Poprawka 104
Artykuł 21 ustęp 2 a (nowy)

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

Poprawka 105
Artykuł 21 ustęp 3
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3. Przez okres 11 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 1 tony rocznie przez 
jednego producenta albo importera, co 
najmniej raz po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.

3. Przez okres 11 lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia nie stosuje się
przepisów art. 19 w przypadku substancji 
wprowadzonych objętych 4 listą
opracowania (art. 22f ust. 3).

Poprawka 106
Artykuł 21 ustęp 3 a (nowy)

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

Poprawka 107
Artykuł 21 ustęp 3 b (nowy)

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

Poprawka 108
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Artykuł 21 ustęp 3 c (nowy)

3c. Ust. 3b nie stosuje się do 
produkowanych na miejscu ani 
transportowanych wyodrębnianych pó
łproduktów.

Poprawka 109
Artykuł 21 ustęp 3d (nowy

3d. Sześć lat od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia należy 
wprowadzić szczególne sektorowe wsparcie, 
jako dobrowolne narzędzie dla 
wprowadzenia do systemu zarządzania 
substancjami chemicznymi w wyrobach, 
zgodnie z art. 6 w zw. z art. 54 lit. a) do f).

Uzasadnienie

W celu zapewnienie funkcjonalności systemu ustanowionego w celu zarządzania 
dopuszczonymi chemikaliami w łańcuchu dostaw należy zastosowań model złożony z trzech 
etapów. Zapewni go sprawne przejście na nowy system, także dla MŚP.

Poprawka 110
Artykuł 22 ustęp 1

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

1. Zgłoszenia (notyfikacje) dokonane 
zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG będą
traktowane jako rejestracje i ocena dla 
potrzeb tytułu II i VI; Agencja przypisuje 
numer rejestracji w ciągu jednego roku od 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
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Ocena przeprowadzona przed wejściem w 
życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z 
rozporządzeniem (EWG) 793/931 lub 
zgodnie z inną równoważną powszechnie 
uznaną procedurą traktowana będzie jako 
rejestracja i ocena dla potrzeb niniejszej czę
ści. Agencja przypisuje numer rejestracji w 
ciągu jednego roku od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

______________________

1 Dz.U. L 84 z dn. 5.4.1993 r., str. 1

Uzasadnienie

Substancje te zostały już ocenione w ramach zgłaszania nowych substancji względnie rozporz
ądzenia UE w sprawie starych substancji. Oceny te muszą zostać uznane. Ponowne składanie 
dokumentacji byłoby niepotrzebne.

Poprawka 111
Artykuł 22 ustęp 2

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

2. Przepisy art. 20 stosuje się do substancji 
uznanych za zarejestrowane zgodnie z 
przepisami ust. 1.

Uzasadnienie

Odniesienie do progów ilościowych jest zbędne (patrz uzasadnienie do art. 11). Przestrzegać
należy jedynie obowiązków zgłaszania, o których mowa w art. 20.

Poprawka 112
Część 1 a tytuł (nowy)

REJESTRACJA WSTĘPNA
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Poprawka 113
Artykuł 22 a (nowy), tytuł

Artykuł 22a

Obowiązek zgłoszenia do rejestru substancji

Uzasadnienie

Dzięki nowemu Tytułowi II a w ramach sporządzania rejestru substancji (patrz art. 3 ust. 20) 
przedsiębiorstwa będą zgłaszać także informacje kluczowe (patrz art. 22c). Obejmują one 
najważniejsze informacje o właściwościach substancji, ich zastosowaniach i powodowanym 
narażeniu. Baza ta umożliwi przygotowanie list opracowania według harmonogramu 
czasowego i priorytetyzację dla celów dalszej rejestracji.

Poprawka 114
Artykuł 22 a ustęp 1 (nowy)

1. Jeśli przepisy niniejszego rozporządzenia 
nie stanowią inaczej, producent albo 
importer, który produkuje albo importuje 
substancję w postaci własnej albo jako sk
ładnik preparatu jest zobowiązany do zg
łoszenia Agencji danych wymienionych w 
ust. 2 celem wprowadzenia do rejestru 
substancji najpóźniej w ciągu 18 miesięcy
od wejścia w życie niniejszego rozporz
ądzenia.

Uzasadnienie

To prawo do złożenia wniosku odnosi się przede wszystkim do późniejszych użytkowników, 
którzy po upływie terminu zgłoszenia stwierdzą, że jakaś ważna substancja nie została zg
łoszona przez dostawcę. Ten dodatkowy termin zgłoszenia daje możliwość znalezienia innego 
dostawcy i zlecenia mu zgłoszenia substancji względnie dokonania tego we własnym zakresie.

Poprawka 115
Artykuł 22 a ustęp 2 (nowy)

2. Należy podać następujące dane przy u
życiu arkusza określonego przez Agencję
zgodnie z art. 108:
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a) nazwę i adres producenta albo importera 
oraz dane osoby kontaktowej;
b) oświadczenie, czy udzielona zostaje 
zgoda na opublikowanie zgodnie z art. 22b 
ust. 2 nazwy i adresu producenta albo 
importera;
c) nazwę substancji i, jeśli właściwe, grupy 
substancji włącznie z numerem CAS, jeśli 
istnieje;

d) informację o właściwościach 
toksykologicznych lub 
ekotoksykologicznych, co do których 
producent albo importer dysponuje wła
ściwymi wynikami z przeprowadzonych w
łasnych badań na kręgowcach;

e) oświadczenie, czy substancja będzie 
stosowana jako półprodukt wyłącznie w 
miejscu wytwarzania czy jako półprodukt 
wyodrębniony transportowany;

f) oświadczenie, czy producent albo 
importer zamierza działać w ramach 
konsorcjum zgodnie z przepisami art. 10.

Poprawka 116
Artykuł 22 a ustęp 3 (nowy)

3. W uzasadnionych przypadkach, po up
ływie terminu, o którym mowa w ust. 1, 
Agencja może dopuścić wniosek o pó
źniejsze zgłoszenie do rejestru substancji w 
okresie udzielonego 6-miesięcznego 
dodatkowego terminu zgłoszenia. Także w 
przypadku późniejszego zgłoszenia obowi
ązuje termin zgłoszenia informacji 
kluczowych zgodnie z przepisami art. 22c.
W przypadku odrzucenia przez Agencję pó
źniejszego zgłoszenia od decyzji tej przys
ługuje prawo odwołania zgodnie z 
postanowieniami art. 87, 88 i 89.

Poprawka 117



PE 357.691v03-00 54/119 AD\576536PL.doc

PL

Artykuł 22 a ustęp 4 (nowy)

4. Agencja jest zobowiązana do 
przydzielenia zgłoszeniu do rejestru 
substancji numeru (wstępny numer 
rejestracji) zgodnie z art. 22a oraz 
zachowania daty wpływu zgłoszenia.
Agencja niezwłocznie informuje wła
ściwego producenta albo importera o wst
ępnym numerze rejestracji i dacie wpływu 
zgłoszenia. Dodatkowo Agencja informuje 
producenta albo importera o obowiązkach 
zgłoszenia zgodnie z postanowieniami art.
22c oraz o skutkach niedopełnienia lub 
zaniedbania tych obowiązków.

Wstępny numer rejestracji służy 
potwierdzeniu tymczasowego prawa do 
produkcji albo importu substancji w 
rozumieniu art. 21.

Uzasadnienie

Decydujące dla ustanowienia priorytetów są toksyczne właściwości substancji, poziom nara
żenia i wielkość produkcji. Odpowiednio do tych wskaźników każda substancja będzie 
wprowadzona na listę opracowania i w określonym momencie powołana do rejestracji. Tym 
sposobem szybciej osiągnie się wysoki poziom bezpieczeństwa, a jednocześnie ułatwione 
zostanie tworzenie konsorcjów.

Poprawka 118
Artykuł 22 a ustęp 5 (nowy)

5. Ust. 4 obowiązuje odpowiednio w 
odniesieniu do wyodrębnianych pó
łproduktów produkowanych na miejscu i 
transportowanych pod warunkiem, że 
Agencja przydziela zgłoszeniu do rejestru 
substancji numer rejestracji w rozumieniu 
art. 18 ust. 1.

Poprawka 119
Artykuł 22 a ustęp 6 (nowy)
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6. Dalsi użytkownicy zobowiązani są do 
poinformowania Agencji w ciągu 1 roku od 
opublikowania rejestru substancji zgodnie 
przepisami art. 22b ust. 2 o istnieniu badań
opartych na ich własnych doświadczeniach 
na kręgowcach w zakresie właściwo
ści/kierunków działania („endpoints”) 
toksykologicznych i ekotoksykologicznych.
Agencja uzupełnia rejestr substancji i 
publikuje uzupełnienie w ciągu 30 dni po 
upływie terminu wymienionego w ust. 5 
zdanie 1.

Poprawka 120
Artykuł 22 b (nowy)

Artykuł 22b

Rejestr substancji

Uzasadnienie

Opublikowanie przez Agencję listy substancji/wykazu da w efekcie wysoką przejrzystość.

Poprawka 121
Artykuł 22 b ustęp 1 (nowy)

1. Agencja prowadzi rejestr substancji wraz 
z danymi zgodnie z postanowieniami 
art. 22a.

Poprawka 122
Artykuł 22 b ustęp 2 (nowy)

2. Agencja publikuje wszystkie substancje 
zgłoszone do rejestru w ciągu 1 miesiąca po 
upływie terminu zgłoszenia, o którym 
mowa w art. 22a ust. 1, podając:

Poprawka 123
Artykuł 22 b ustęp 2 litera a (nowa)
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a) nazwę substancji i, jeśli właściwe, grupy 
substancji włącznie z numerem CAS, jeśli 
istnieje;

Poprawka 124
Artykuł 22 b ustęp 2 litera b (nowa)

b) w określonych sytuacjach nazwę i adres 
producenta albo importera, jeśli została 
wyrażona odpowiednia zgoda zgodnie z 
przepisami art. 22a ust. 2 lit. b);

Poprawka 125
Artykuł 22 b ustęp 2 litera c (nowa)

c) informację, w zakresie jakich właściwo
ści/kierunków działania („endpoints“) 
posiadane są wyniki badań
przeprowadzonych na kręgowcach;

Poprawka 126
Artykuł 22 b ustęp 3 (nowy)

3. Agencja publikuje dane, o których mowa 
w ust. 2, z późniejszych zgłoszeń
dopuszczonych zgodnie z przepisami 
art. 22a ust. 3 w ciągu jednego miesiąca po 
upływie dodatkowego terminu zgłoszenia.

Poprawka 127
Artykuł 22 c tytuł (nowy)

Artykuł 22c

Informacje kluczowe

Poprawka 128
Artykuł 22 c ustęp 1 (nowy)
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1. Każdy producent albo importer 
substancji wymienionej w rejestrze 
substancji zgłasza Agencji informacje 
kluczowe zgodnie z ust. 2 w ciągu trzech i 
pół roku od opublikowania rejestru 
substancji zgodnie z przepisami art. 22b 
ust. 2. Zdanie 1 nie znajduje zastosowania 
w odniesieniu do substancji objętych 1 listą
opracowania (art. 22e).

Poprawka 129
Artykuł 22 c ustęp 2 (nowy)

2. Jako informacje kluczowe należy podać
następujące dane przy użyciu arkusza okre
ślonego przez Agencję zgodnie z art. 108:

Poprawka 130
Artykuł 22 c ustęp 2 litera a (nowa)

a) dane o właściwościach substancji 
zgodnie z załącznikiem V;

Poprawka 131
Artykuł 22 c ustęp 2 litera b (nowa)

b) klasyfikację i znakowanie, jeśli istnieją;

Poprawka 132
Artykuł 22 c ustęp 2 litera c (nowa)

c) dane kategorii zastosowań;

Poprawka 133
Artykuł 22 c ustęp 2 litera d (nowa)

d) dane o narażeniu;
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Poprawka 134
Artykuł 22 c ustęp 2 litera e (nowa)

e) zaliczenie do 2 listy opracowania zgodnie 
z art. 22f ust. 1 lit. b), jeśli jest wymagane.

Poprawka 135
Artykuł 22 c ustęp 3(nowy)

3. W uzasadnionych przypadkach, po up
ływie terminu, o którym mowa w ust. 1, 
Agencja może dopuścić wniosek o pó
źniejsze zgłoszenie informacji kluczowych 
dla substancji wprowadzonej do rejestru 
substancji, o których mowa w ust. 2 oraz 
danych, o których mowa w art. 22a w 
okresie 6-miesięcznego udzielonego 
dodatkowego terminu zgłoszenia. W takim 
przypadku Agencja przydziela wstępny 
numer rejestracji producentowi albo 
importerowi, który w tym terminie 
dostarcza wyżej wymienione informacje.

Poprawka 136
Artykuł 22 c ustęp 4 (nowy)
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4. Ust. 1 do 5 nie stosuje się do pó
łproduktów wyodrębnionych w miejscu 
wytwarzania i transportowanych za wyj
ątkiem monomerów, stosowanych jako pó
łprodukty wyodrębnione w miejscu 
wytwarzania albo transportowane.
Producenci albo importerzy tych substancji 
są zobowiązani do opracowania, w terminie 
wymienionym w ust. 1, wymienionych w 
ust. 2a informacji o właściwościach 
substancji zgodnie z załącznikiem V, z wyj
ątkiem informacji o wywoływaniu uczuleń;
informacje te należy przechowywać na 
potrzeby urzędowych kontroli 
dokonywanych przez właściwe organa (art. 
122) oraz udostępniać je na żądanie 
Agencji.

Poprawka 137
Artykuł 22 c ustęp 5(nowy)

5. Odpowiednio obowiązują art. 10 i 18 
ust. 2 zdanie 1 i 3 i nast., ust. 3 i 4.

Poprawka 138
Rozdział 3 tytuł (nowy)

PRIORYTETYZACJA NA POTRZEBY 
REJESTRACJI W CZASIE OBOWI
ĄZYWANIA PRZEPISÓW PRZEJ

ŚCIOWYCH

Poprawka 139
Artykuł 22 e (nowy)

Artykuł 22e

Substancję objęte 1 listą opracowania
1. Substancje objęte 1 listą opracowania 
podlegają zarejestrowaniu w ciągu 5 lat od 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
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2. Opublikowanie 1 listy opracowania i 
ewentualnych uzupełnień i zmian ma 
miejsce zgodnie z art. 22b ust. 2 lit. d) wraz 
z opublikowaniem rejestru substancji.

Poprawka 140
Artykuł 22 f (nowy)

Artykuł 22f 

Substancje objęte 2, 3 i 4 listą opracowania
1. Substancje objęte 2 listą opracowania 
podlegają zarejestrowaniu w ciągu 7 lat od 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Substancje objęte 3 listą opracowania 
podlegają zarejestrowaniu w ciągu 9 lat od 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

3. Substancje objęte 4 listą opracowania 
podlegają zarejestrowaniu w ciągu 11 lat 
od wejścia w życie niniejszego rozporz
ądzenia.

4. Agencja opublikuje 2, 3 i 4 listę
opracowania w ciągu jednego miesiąca od 
upływu wymienionego w art. 22c ust. 1 
terminu zgłoszenia informacji kluczowych.
W przypadku, gdy dopuszczone późniejsze 
zgłoszenie informacji kluczowych (art. 22c 
ust. 3) zgodnie z przepisami art. 22d ust. 2 
zdanie drugie i art. 22d ust. 3 powoduje 
uzupełnienie lub zmianę list opracowania, 
Agencja opublikuje te uzupełnienia lub 
zmiany w ciągu jednego miesiąca od up
ływu wymienionego w art. 22c ust. 3 
terminu późniejszego zgłoszenia.

Poprawka 141
Artykuł 25 ustęp 5
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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 zale
żnie od okoliczności odpowiednich 
podsumowań albo wyników badań lub 
szczegółowych podsumowań albo wyników 
badań, po okazaniu dowodu zapłaty 
poprzedniemu(im) rejestrującemu(ym) 50% 
przedstawionych przez niego(nich) 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 zale
żnie od okoliczności odpowiednich 
podsumowań albo wyników badań lub 
szczegółowych podsumowań albo wyników 
badań, po okazaniu dowodu zapłaty 
poprzedniemu(im) rejestrującemu(ym) 
obliczonej zgodnie ust. 8a części kosztów 
wykonania badań.

Poprawka 142
Artykuł 25 ustęp 6

6. Jeżeli poprzedni rejestrujący nie 
przedstawi(ą) potencjalnemu rejestrującemu 
i Agencji kosztów wykonania badań w ciągu 
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) rejestruj
ącemu(ym) przysługuje roszczenie o zwrot 
przez potencjalnego rejestrującego 50%
poniesionych kosztów, egzekwowalne na 
drodze sądowej.  

6. Jeżeli poprzedni rejestrujący nie 
przedstawi(ą) potencjalnemu rejestrującemu 
i Agencji kosztów wykonania badań w ciągu 
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) rejestruj
ącemu(ym) przysługuje roszczenie o zwrot 
przez potencjalnego rejestrującego 
obliczonej zgodnie z ust. 8a części 
poniesionych kosztów, egzekwowalne na 
drodze sądowej.

Poprawka 143
Artykuł 25 ustęp 8 a (nowy)
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8a. Agencja otwiera rachunek bieżący dla 
wszystkich rejestrujących. Agencja 
sprawdza wysokość kosztów pierwszej 
rejestracji. Wszyscy kolejni rejestrujący 
udostępniający lub korzystający z 
pierwotnej rejestracji będą zobowiązani do 
zapłaty równowartości swojego udziału w ł
ącznych kosztach pierwotnych, co oznacza, 
że każdy nowo przystępujący rejestrujący 
obniży własne koszty przystąpienia a 
równocześnie, koszty ponoszone przez już
zarejestrowane podmioty. Uprzednio 
zarejestrowanym podmiotom zostanie 
zwrócona (przelana) kwota odpowiadająca 
wielkości ich udziału w obniżeniu kosztów 
związanym z przystąpieniem nowego 
rejestrującego.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka służy zapewnieniu, by wszystkim rejestrującym opłacało się jak najszybsze 
włączenie do rejestracji jak największej liczby osób w celu obniżenia związanych z nią obciąże
ń finansowych.

Poprawka 144
Artykuł 26

Obowiązek wstępnej rejestracji dla 
substancji wprowadzonych

skreślony

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

a) nazwę substancji i, gdzie to właściwe, 
grupę substancji, numery EINECS i CAS, 
jeżeli są dostępne;
b) swoje imię i nazwisko/nazwę i adres oraz 
nazwisko osoby kontaktowej;

c) rozważany termin rejestracji/zakres tona
żu;
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d) wskazanie właściwości/kierunków dzia
łania („endpoints“) fizykochemicznych, 
toksykologicznych i ekotoksykologicznych, 
dla których posiada odpowiednie badania 
albo informacje wymagane na potrzeby 
rejestracji, jeżeli takie są;

e) stwierdzenie, czy badania wskazane w 
pkt. d) obejmują badania przeprowadzane 
na kręgowcach czy nie i jeżeli nie, czy 
rozważa on złożenie twierdzącej deklaracji 
dla potrzeb pkt. x) art. 9 lit. a) wraz z 
dokumentami rejestracyjnymi.
Potencjalny rejestrujący może ograniczyć
informacje, które mają być dostarczone 
zgodnie z akapitem 1, do tych właściwo
ści/kierunków działania („endpoints“), dla 
których wymagane jest przeprowadzenie 
badań.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są
dostarczane na co najmniej 18 miesięcy 
przed:
a) terminem ustalonym w art. 21 ust. 1 dla 
substancji wprowadzonych produkowanych 
albo importowanych w ilościach co 
najmniej 1000 ton rocznie;

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

3. Rejestrujący, którzy nie dostarczą
informacji wymaganych w ust. 1 nie mogą
skorzystać z przepisów art. 21.

4. Producenci i importerzy substancji 
wprowadzonych w ilości mniejszej niż 1 
tona rocznie, tak samo jak dalsi u
żytkownicy, mogą dostarczyć informacje, o 
których mowa w ust. 1 do Agencji, przy u
życiu arkusza określonego przez Agencję
zgodnie z art. 108.
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5. Agencja rejestruje informacje 
dostarczone zgodnie z ust. 1 do 4 w bazie 
danych. Agencja umożliwi dostęp do 
danych przechowywanych w odniesieniu do 
każdej substancji producentom i 
importerom, którzy dostarczyli dane o tej 
substancji zgodnie z ust. 1 do 4. Właściwe 
organa Państw Członkowskich także 
otrzymają dostęp do tych danych.

Uzasadnienie

Usunięto z części III, ponieważ kwestie rejestracji wstępnej powinny być konsekwentnie 
uregulowane w części IIa dotyczącej rejestracji (a tu w szczególności art. 20a, 22a). W kontek
ście zmniejszenia ilości badań na zwierzętach rejestracja wstępna nie jest potrzebna.

Poprawka 145
Artykuł 27 ustęp 1

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

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

Uzasadnienie

Dalszym użytkownikom należy zapewnić dostęp do SIEF, by mogli wymieniać informacje na 
temat zagrożenia i narażenia.

Poprawka 146
Artykuł 28 ustęp 1
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1. Zanim zostaną przeprowadzone badania 
na kręgowcach w celu uzyskania informacji 
wymaganych na potrzeby rejestracji, 
uczestnik SIEF zbada czy odpowiednie 
badania są dostępne poprzez skonsultowanie 
bazy danych wymienionej w art. 26 oraz 
poprzez przekazywanie informacji w obrębie 
SIEF. Jeżeli odpowiednie wyniki badania są
dostępne w obrębie SIEF, uczestnik tego 
SIEF, który musiałby przeprowadzić badanie 
na kręgowcach, zwraca się z wnioskiem o 
udostępnienie wyników tego badania w 
okresie 2 miesięcy od terminu określonego 
w art. 26 ust. 2).

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

Uzasadnienie

Konsekwencja zmian z uwagi na skreślenie art. 26. Teraz informacje zawarte są w rejestrze 
substancji zgodnie z art. 22b.

Nie należy wiązać wymogu odnoszącego się do badań na zwierzętach z jakimkolwiek 
terminem, ponieważ wyniki badań będą potrzebne albo już do sporządzenia informacji 
kluczowych zgodnie z art. 22c, albo w momencie rejestracji. Ponadto musi istnieć możliwość
wcześniejszego zażądania wyników badań, jeśli np. zamierzona jest wcześniejsza rejestracja.

Poprawka 147
Artykuł 28 ustęp 2

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

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

Poprawka 148
Artykuł 28 a (nowy)
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Artykuł 28a

Właściwość i ochrona prawna
1. Jeśli przepisy nie stanowią inaczej, wła
ściwym organem podejmującym decyzje 
wynikające z niniejszej Części jest Agencja.

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

Uzasadnienie

Dla jasności całej części III należy jasno stwierdzić właściwość Agencji. Zamiast 
numeratywnego wyliczania w tym miejscu należy centralnie wymienić prawo odwołania.

Poprawka 149
Artykuł 29 ustęp 1 a (nowy)

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

Uzasadnienie

Konieczność sporządzania kart charakterystyki w przypadkach, gdy chodzi o minimalne ilości 
lub jednorazową dostawę( np. dla wykładowcy uniwersyteckiego) jest wymogiem 
nieproporcjonalnym.

Poprawka 150
Artykuł 29 ustęp 6 akapit 2

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

Jeżeli wykonano ocenę bezpieczeństwa 
chemicznego odpowiednie kategorie
zastosowania i narażenia, włączając opis 
scenariuszy narażenia umieszcza się w zał
ączniku do karty charakterystyki i/lub udost
ępnia się je drogą elektroniczną.

Uzasadnienie

Kategorie zastosowania i narażenia stanowią główny instrument zorganizowanego 
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przekazywania informacji o środkach zarządzania ryzykiem, docelowych poziomów narażenia 
(np. DNEL, PNEC) oraz warunków zastosowania w łańcuch dostaw. Pomagają one 
uczestnikom łańcucha dostaw w przeprowadzaniu własnej oceny ryzyka oraz opracowaniu 
kart charakterystyki dla kolejnych uczestników łańcucha dostawy.

Poprawka 151
Artykuł 29 ustęp 7

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

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

Uzasadnienie

Obowiązek ponownego przesyłania kart charakterystyki tylko z powodu wejścia wżycie 
rozporządzenia – mimo że są one już w posiadaniu odbiorców – jest zbędny.

Poprawka 152
Artykuł 29 ustęp 8

8. Karta charakterystyki dostarczana jest w 
formie pisemnej albo w formie przekazu 
elektronicznego albo na elektronicznych no
śnikach danych, najpóźniej w dniu pierwszej 
dostawy substancji po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia. Dostawcy mają
obowiązek niezwłocznej aktualizacji karty 
charakterystyki w następujących sytuacjach:

8. Jeżeli karta charakterystyki zgodna z 
przepisami art. 29 ust. 6 nie została 
dostarczona już przed wejściem w życie 
niniejszego rozporządzenia, karta 
charakterystyki dostarczana jest w formie 
pisemnej albo w formie przekazu 
elektronicznego albo na elektronicznych no
śnikach danych, najpóźniej w dniu pierwszej 
dostawy substancji po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia. Dostawcy mają
obowiązek niezwłocznej aktualizacji karty 
charakterystyki w następujących sytuacjach:

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do art. 29 ust. 7.

Poprawka 153
Artykuł 30 ustęp 1 litera a

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

skreślony



PE 357.691v03-00 68/119 AD\576536PL.doc

PL

Uzasadnienie

Nie ma uzasadnienia dla obowiązku wprowadzania do karty charakterystyki numeru 
rejestracyjnego substancji w preparatach, niazaklasyfikowanych do niebezpiecznych, skoro je
śli chodzi o preparaty niebezpieczne obowiązek ten obejmuje jedynie ich składniki 
niebezpieczne, pozostałych zaś nie dotyczy.

Poprawka 154
Artykuł 30a (nowy)

Artykuł 30a

Obowiązek przedstawienia informacji o 
substancjach w wyrobach

1. Uczestnik z góry łańcucha dostawy, który 
wprowadza do wyrobu substancję w jej 
postaci własnej lub jako składnik 
preparatu, która spełnia kryteria udzielenia 
zezwolenia zgodnie z art. 54 lit. a) do f) 
i/lub klasyfikacji jako substancja 
niebezpieczna zgodnie z dyrektywą 67/548 
dostarcza na żądanie uczestnika z dołu ła
ńcucha dostawy, informację, że substancja 
występuje w wyrobie.

2. Komisja decyduje, w jakiej formie 
powinny zostać dostarczone informacje, o
których mowa w niniejszym artykule, 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
130 ust. 3.

3. Na żądanie konsumenta producent lub 
importer wyrobu dostarcza konsumentowi 
następujące informacje:  

a) czy w wyrobie występują substancje spe
łniające kryteria udzielenia zezwolenia 
zgodnie z art. 54.

b) jeżeli tak, która z tych substancji wyst
ępuje w wyrobie

Uzasadnienie

Funkcjonowanie REACH wymaga przepływu informacji wzdłuż łańcucha dostawy, poczynając 
od producenta chemicznego, na dalszym użytkowniku kończąc. Jednakże przepływ informacji 
kończy się z chwilą, gdy chemikalia stają się elementem wyrobu. Niniejsza poprawka 
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zapewnia, że uczestnicy z dołu łańcucha dostawy otrzymają informację, która umo
żliwi im przyczynienie się do lepszego zarządzania ryzykiem związanym z 
zastosowaniem chemikaliów w wyrobach. Informacje te są poza tym niezbędne 
producentom/użytkownikom wyrobów, by mogli postępować zgodnie  z innymi przepisami WE 
(np. dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa produktów czy dyrektywa w sprawie zabawek), jak 
również udzielać informacji konsumentom.

Poprawka 155
Artykuł 34 ustęp 2

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

2. Każdy dalszy użytkownik ma prawo 
stosować substancję w sposób, o którym 
to sposobie albo kategorii 
zastosowania i kategorii narażenia
informuje na piśmie producenta, 
importera albo dalszego użytkownika 
zaopatrującego
go w tę substancję , aby zastosowanie to 
stało się zastosowaniem 
zidentyfikowanym, o czym mówi art. 
3ust. 25 i art. 3ust. 30.
Czyniąc to, dostarcza on wystarczające 
informacje pozwalające dostawcy na 
uwzględnienie tych informacji w 
ocenie bezpieczeństwa chemicznego 
dostawcy.

Uzasadnienie

Zamiast poszczególnych zastosowań powinno wystarczyć podanie kategorii zastosowania i 
kategorii narażenia, aby odbiorcy nie byli zmuszeni do ujawniania swoim dostawcom 
tajemnic zawodowych i biznesowych własnego przedsiębiorstwa.

Dalszy użytkownik powinien mieć możliwość wskazania swojemu dostawcy jednej lub więcej 
dodatkowych kategorii zastosowania i narażenia. Kategorie te stanowią podstawowy element 
informacji przekazywanych w łańcuchu dostaw. Kategorie zastosowania i narażenia stanowią
główny instrument zorganizowanego przekazywania informacji o środkach zarządzania 
ryzykiem, docelowych poziomów narażenia (np. DNEL, PNEC) oraz warunków zastosowania 
w łańcuch dostaw. Pomagają one uczestnikom łańcucha dostaw w przeprowadzaniu własnej 
oceny ryzyka oraz opracowaniu kart charakterystyki dla kolejnych uczestników łańcucha 
dostawy.

Poprawka 156
Artykuł 34 ustęp 3
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3. W przypadku substancji zarejestrowanych, 
producent albo importer stosuje się do obowi
ązku zawartego w art. 13 przed kolejnym 
dostarczeniem substancji dalszemu u
żytkownikowi, który poinformował o 
zastosowaniu, pod warunkiem, że informacje 
te przekazano przynajmniej jeden miesiąc 
przed dostawą, albo w ciągu 1 miesiąca od 
daty przekazania informacji przez dalszego u
żytkownika, w zależności od tego, która data 
będzie późniejsza. W przypadku substancji 
wprowadzonych producent albo importer 
stosuje się do żądania i obowiązków 
zawartych w art. 13 przed odpowiednim 
terminem ustalonym zgodnie z art. 21, pod 
warunkiem, że przekazanie informacji przez 
dalszego użytkownika ma miejsce co 
najmniej 12 miesięcy przed wspomnianym 
terminem.

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

Poprawka 157
Artykuł 34 ustęp 4

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

4. Dalszy użytkownik substancji w jej postaci 
własnej albo jako składnika preparatu sporz
ądza raport bezpieczeństwa chemicznego 
zgodnie z załącznikiem XI dla każdego 
zastosowania albo kategorii zastosowania i 
kategorii narażenia niespełniających
warunków opisanych w scenariuszu nara
żenia lub wymienionych kategoriach 
zastosowania i kategoriach narażenia
podanych w dostarczonej mu karcie 
charakterystyki.

Uzasadnienie

Dalszy użytkownik, a zwłaszcza MŚP, nie powinien być zobowiązany do sporządzania karty 
charakterystyki dla każdego poszczególnego zastosowania, różniącego się od zastosowania u 
dostawcy, kartę taką powinien sporządzać w przypadku odchyleń od kategorii stosowania i 
kategorii narażenia.

Poprawka 158
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Artykuł 35 ustęp 1

1. Przed rozpoczęciem stosowania 
substancji, która dla celów tego 
zastosowania została zarejestrowana przez 
uczestnika z góry łańcucha dostawy zgodnie 
z przepisami art. 5 albo 16, każdy dalszy u
żytkownik zobowiązany jest przekazać do 
Agencji informacje wskazane w ust. 2 tego 
artykułu, jeżeli dostarczona mu karta 
charakterystyki zawiera scenariusz narażenia 
i dalszy użytkownik stosuje substancję w 
sposób niespełniający warunków opisanych 
w tym scenariuszu.

1. Przed rozpoczęciem stosowania substancji 
zgodnie z kategorią zastosowania i kategori
ą narażenia, które dla celów tego 
zastosowania zostały zarejestrowane przez 
uczestnika z góry łańcucha dostawy zgodnie 
z przepisami art. 5 albo 16, każdy dalszy u
żytkownik zobowiązany jest przekazać do 
Agencji informacje wskazane w ust. 2 tego 
artykułu, jeżeli dostarczona mu karta 
charakterystyki zawiera scenariusz narażenia 
lub kategorię zastosowania i kategorię nara
żenia i dalszy użytkownik stosuje substancję
w sposób niespełniający warunków tam
opisanych.

Poprawka 159
Artykuł 35 ustęp 2 litera e)

e) krótki ogólny opis zastosowania(ń) 
substancji;

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

Poprawka 160
Artykuł 38 ustęp 1

1. Dla celów zawartych w art. 39 - 43 wła
ściwy urząd jest właściwym urzędem Pa
ństwa Członkowskiego, w którym ma 
miejsce produkcja albo ma swoją siedzibę
importer.

1. Dla celów zawartych w art. 39 - 46 wła
ściwym urzędem jest Agencja. Jednakże 
szereg procedur może zostać powierzone na 
podstawie protokołu właściwym urzędom
Państw Członkowskich.

Uzasadnienie

W celu stworzenia naprawdę równych warunków, należy poszerzyć obowiązki i kompetencje 
Agencji. Dlatego to Agencja powinna odpowiadać za ocenę na szczeblu wspólnotowym, przy 
wsparciu i doradztwie władz w Państwach Członkowskich oraz Komitetu Państw Cz
łonkowskich, który stanowi techniczny organ doradczy w ramach systemu REACH. Należy 
również zapewnić równe możliwości władzom Państw Członkowskich.

Poprawka 161
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Artykuł 38 ustęp 1 a (nowy)

1a. Do celów art. 39-43, w każdym wła
ściwym przypadku należy zwrócić się o 
opinię Komitetu Państw Członkowskich, o 
którym mowa w art. 72 lit. e).

Uzasadnienie

Agencja w ramach swojej pracy zasięga opinii i współpracuje z Komitetem Państw Cz
łonkowskich, ponosząc równocześnie pełną odpowiedzialność za wszystkie podejmowane 
decyzje

Poprawka 162
Artykuł 38 ustęp 2

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

skreślony

Poprawka 163
Artykuł 39

Sprawdzenie propozycji przeprowadzenia 
badań

skreślony

1. Właściwy urząd sprawdza każdą
propozycję przeprowadzenia badań, 
przedstawioną w dokumentach 
rejestracyjnych albo w raporcie dalszego u
żytkownika, w celu uzyskania informacji 
dotyczących substancji określonych w zał
ącznikach VII i VIII.

2. Na podstawie sprawdzenia 
przeprowadzonego zgodnie z ust. 1, wła
ściwy urząd przygotuje projekt jednej z nast
ępujących decyzji, decyzja ta jest 
podejmowana zgodnie z procedurą określon
ą w art. 48 i 49:



AD\576536PL.doc 73/119 PE 357.691v03-00

PL

a) decyzja o wymogu przeprowadzenia przez 
zainteresowanego(ych) rejestrującego(ych) 
użytkownika(ów) proponowanego badania 
oraz ustalająca termin przedstawienia 
wniosków z wyników badania albo 
wniosków z dobrze udokumentowanego 
badania, jeśli wymagane są na podstawie 
załącznika 1.

b) decyzja zgodna z pkt. a) ale zmieniająca 
warunki, w których będzie przeprowadzone 
badanie;

c) decyzja odrzucająca propozycję
przeprowadzenia badań.

3. Rejestrujący przedstawia wymagane 
informacje Agencji.

Uzasadnienie

Nie przewiduje się przedkładania propozycji przeprowadzenia badań, ponieważ wszelkie 
informacje istotne dla bezpieczeństwa stosowania składane są już podczas rejestracji. Tym 
samym odpada zadanie kontrolne właściwego urzędu/ Agencji.

Poprawka 164
Artykuł 40 ustęp 1 część wprowadzająca

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

1. Agencja może sprawdzać każde 
dokumenty rejestracyjne w celu weryfikacji 
(skreślenie) poniższych:

Poprawka 165
Artykuł 40 ustęp 1 litera a

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

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

Poprawka 166
Artykuł 40 ustęp 1 litera b
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b) czy dostosowanie się do wymagań w 
zakresie standardowych informacji i zwi
ązanych z nimi uzasadnień przedstawione 
w technicznym(ych) dossier jest zgodne z 
zasadami przedstawionymi w załącznikach 
V-VIII i z ogólnymi zasadami 
przedstawionymi w załączniku IX.

skreślona

Uzasadnienie

Zasadniczo Agencja powinna posiadać uprawnienia do sprawdzania wszelkich składanych 
dokumentów.

Poprawka 167
Artykuł 40 ustęp 2

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

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

Poprawka 168
Artykuł 41 ustęp 1

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

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

Poprawka 169
Artykuł 41 ustęp 2
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2. Kiedy ocena dossier jest ukończona wła
ściwy urząd korzysta z informacji 
uzyskanych w toku tej oceny dla celów art. 
43aa ust. 1, 56 ust. 3 i 66 ust. 2 i przekazuje 
je Komisji, Agencji i innym Państwom Cz
łonkowskim. 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 informuje Komisję, Agencję, 
rejestrującego i właściwe urzędy innych Pa
ństw Członkowskich o swoich wnioskach, 
czy i jak korzystać z uzyskanych informacji 
dla celów art. 56 ust. 3 i 66 ust. 2.

Uzasadnienie

Informacje pozyskane w toku oceny mogą być wykorzystane w procedurze udzielenia 
zezwolenia lub nałożenia ograniczeń.

Poprawka 170
Artykuł 42

Procedura i bariery czasowe dotyczące 
sprawdzenia propozycji przeprowadzenia 

badań

skreślony

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

2. Właściwy urząd przygotuje projekt 
decyzji zgodnie z przepisami art. 39 ust. 2 w 
terminie 120 dni od daty otrzymania od 
Agencji dokumentów rejestracyjnych albo 
raportu dalszego użytkownika zawieraj
ących propozycje przeprowadzenia badań.
3. W przypadku substancji wprowadzonych 
właściwy urząd przygotuje projekty decyzji 
zgodnie z przepisami art. 39:

a) w okresie 5 lat od dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, w przypadku 
wszystkich rejestracji otrzymanych w 
terminie określonym w art. 21 ust. 1, 
zawierających propozycje przeprowadzenia 
badań w celu wypełnienia wymagań w 
zakresie informacji określonych w zał
ącznikach VII i VIII;
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b) w okresie 9 lat od dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, w przypadku 
wszystkich rejestracji otrzymanych w 
terminie określonym w art. 21 ust. 2, 
zawierających propozycje przeprowadzenia 
badań w celu wypełnienia wymagań w 
zakresie informacji określonych w zał
ączniku VII;

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

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

Uzasadnienie

Podczas rejestracji zostają złożone wszelkie informacje mające znaczenie dla bezpieczeństwa 
stosowania. Tym samym odpada zadanie kontrolne właściwego urzędu i odpowiednia 
notyfikacja Agencji.

Poprawka 171
Artykuł 43 ustęp 1

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

skreślony

Uzasadnienie

Nie przewiduje się przedkładania propozycji przeprowadzenia badań, ponieważ wszelkie 
informacje istotne dla bezpieczeństwa stosowania składane są już podczas rejestracji.

Poprawka 172
Artykuł 43 ustęp 2
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2. Właściwy urząd przygotuje projekt 
decyzji zgodnie z przepisami art. 40 ust. 2 w 
terminie 12 miesięcy od daty rozpoczęcia 
oceny substancji.

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

Poprawka 173
Artykuł 43 ustęp 3

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

skreślony

Poprawka 174
Artykuł 43a

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

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

Uzasadnienie

Agencja musi posiadać kryteria usprawiedliwiające podjęcie decyzji o przeprowadzeniu 
bardziej dogłębnej oceny, zaś przyczyny takiej decyzji muszą być przejrzyste.

Poprawka 175
Artykuł 43aa ustęp 1
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1. Państwo Członkowskie wprowadza 
substancję do planu kroczącego, aby 
zostać właściwym urzędem dla celów 
art. 44, 45 i 46, jeżeli to Państwo Cz
łonkowskie w wyniku oceny dossier 
przez właściwy urząd, o którym mowa 
w art. 38, albo na podstawie 
informacji z innego odpowiedniego 
źródła, włączając w to informacje z 
dokumentu(ów) rejestracyjnego(ych), 
ma powody, żeby podejrzewać, że 
substancja stanowi ryzyko dla 
zdrowia albo środowiska, w 
szczególności na podstawie jednego 
z następujących:

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

1a. W przypadku decyzji pozytywnej 
Agencja wprowadza odnośną substancję do 
planu kroczącego dla celów art. 44, 45 i 46.
Z uwagi na istniejące zagrożenie planowi 
temu należy przyznać znaczenie 
priorytetowe.

a) podobieństwo strukturalne 
substancji do znanych substancji 
wzbudzających obawy lub do 
substancji, które są trwałe i mają
zdolność do bioakumulacji, sugeruj
ące, że substancja albo jeden lub wi
ęcej produktów jej przemian ma wła
ściwości wzbudzające obawy lub jest 
trwała i ma zdolność do
bioakumulacji;
b) łączny tonaż wynikający z 
rejestracji przedłożonych przez kilku 
rejestrujących.

Uzasadnienie

Procedurę oceny substancji można uruchomić tylko wtedy, gdy spełnione są kryteria, o 
których mowa w art. 43.

Poprawka 176
Artykuł 43aa ustęp 2
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2. Plan kroczący, o którym mowa w ust. 1, 
obejmuje okres 3 lat, jest aktualizowany 
corocznie i określa substancje, których ocenę
Państwo Członkowskie zamierza 
przeprowadzać każdego roku. Państwo Cz
łonkowskie 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. Wspólnotowy plan kroczący, o którym 
mowa w ust. 1, obejmuje okres 3 lat, jest 
aktualizowany corocznie i określa substancje, 
których ocenę każde Państwo Członkowskie 
będzie zobowiązane przeprowadzić każdego 
roku. Agencja przedkłada wspólnotowy plan 
kroczący urzędom Państw Członkowskich 
do 28 lutego każdego roku. Państwa Cz
łonkowskie mogą przesłać swoje uwagi 
Agencji albo wyrazić swoje zainteresowanie 
oceną substancji do 31 marca każdego roku.

Uzasadnienie

Odpowiedzialność za przygotowanie wspólnotowych planów kroczących oceny substancji 
powinna spoczywać na Agencji. Zadanie wykonania samych ocen będzie następnie 
powierzane właściwym urzędom, w oparciu o kryterium know-how. Zapewni to optymalne 
wykorzystanie dostępnych zasobów na szczeblu wspólnotowym.

Poprawka 177
Artykuł 43aa ustęp 3

3. W przypadkach braku uwag odnośnie 
planu kroczącego albo braku 
zainteresowania ze strony innych Państw 
Członkowskich, Państwo Członkowskie 
przyjmuje ten plan. Właściwy urząd jest wła
ściwym urzędem Państwa Członkowskiego, 
które włączyło substancję do ostatecznego 
planu kroczącego.

3. W przypadkach braku uwag odnośnie 
wspólnotowego planu kroczącego ten plan 
zostaje uznany za przyjęty. Właściwy urząd 
jest właściwym urzędem Państwa Cz
łonkowskiego, któremu Agencja powierzyła 
zadanie przeprowadzenia oceny substancji
do ostatecznego wspólnotowego planu krocz
ącego.

Uzasadnienie

Po ustanowieniu wspólnotowego kroczącego planu oceny substancji Agencja powierzy ocenę
substancji urzędom Państw Członkowskich stosownie do know-how, jakim dysponują.

Poprawka 178
Artykuł 43aa ustęp 4
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4. W przypadkach, gdy dwa lub więcej Pa
ństw Członkowskich włączyło tą samą
substancję do swoich projektów planów 
kroczących lub po przedstawieniu planów 
kroczących wyraziło zainteresowanie oceną
tej samej substancji, właściwy urząd dla 
celów art. 44, 45 i 46 będzie określony 
zgodnie z procedurą przedstawioną w 
drugim, trzecim i czwartym akapicie.

4. W przypadkach, gdy dwa lub więcej Pa
ństw Członkowskich wyraziło 
zainteresowanie oceną, właściwy urząd dla 
celów art. 44, 45 i 46 będzie określony 
zgodnie z procedurą przedstawioną w 
drugim, trzecim i czwartym akapicie.

Agencja przekazuje sprawę do Komitetu Pa
ństw Członkowskich ustanowionego zgodnie 
z przepisami art. 72 ust. 1 lit. e), zwanego 
dalej „Komitetem Państw Członkowskich”, 
w celu porozumienia, który urząd będzie wła
ściwym urzędem, uwzględniając zasadę, że 
rozdział substancji wśród Państw Cz
łonkowskich odzwierciedla ich udział w 
produkcie krajowym brutto Wspólnoty.
Gdziekolwiek jest to możliwe, pierwsze
ństwo mają Państwa Członkowskie, które 
przedstawiły już dossier ocen substancji, o 
której mowa w art. 39 - 43.

Agencja przekazuje sprawę do Komitetu Pa
ństw Członkowskich ustanowionego zgodnie 
z przepisami art. 72 ust. 1 lit. e), zwanego 
dalej „Komitetem Państw Członkowskich”, 
w celu porozumienia, który urząd będzie wła
ściwym urzędem, uwzględniając zasadę, że 
rozdział substancji wśród Państw Cz
łonkowskich odzwierciedla ich potencjał
techniczny w zakresie opracowania 
wspólnotowego planu kroczącego oraz 
odpowiada kryterium równo wyważonego 
podziału między Państwa Członkowskie 
korzyści związanych z budową potencjału 
technicznego towarzyszących dyrektywie 
REACH. 

Jeżeli w ciągu 60 dni od przekazania Komitet 
Państw Członkowskich osiągnie jednomyślne 
porozumienie, zainteresowane Państwa Cz
łonkowskie odpowiednio przyjmą swoje 
ostateczne plany kroczące. Właściwy urząd 
jest właściwym urzędem Państwa Cz
łonkowskiego, które włączyło substancję do 
ostatecznego planu kroczącego.

Jeżeli w ciągu 60 dni od przekazania Komitet 
Państw Członkowskich osiągnie jednomyślne 
porozumienie, Agencja odpowiednio 
przyjmie ostateczny wspólnotowy plan krocz
ący.

Jeżeli Komitet Państw Członkowskich nie osi
ągnie jednomyślnego porozumienia, Agencja 
przekaże te sprzeczne opinie Komisji, która 
zadecyduje, który urząd będzie właściwym 
urzędem zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 130 ust. 3, a Państwa Cz
łonkowskie odpowiednio przyjmą swoje 
ostateczne plany kroczące.

Jeżeli Komitet Państw Członkowskich nie osi
ągnie jednomyślnego porozumienia, Agencja 
przekaże te sprzeczne opinie Komisji, która 
zadecyduje, który urząd będzie właściwym 
urzędem zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 130 ust. 3, a Agencja 
odpowiednio przyjmie ostateczny
wspólnotowy plan kroczący.

Uzasadnienie

Rozwiązanie wprowadzone w poprawce jest ewidentne, skoro Agencji powierzono 
odpowiedzialność za opracowanie wspólnotowego planu kroczącego.
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Poprawka 179
Artykuł 43aa ustęp 5

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

skreślony

Poprawka 180
Artykuł 43aa ustęp 6

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

6. Właściwy urząd określony zgodnie z ust. 3 
i 4 ocenia wszystkie substancje powierzone 
mu zgodnie z niniejszym rozdziałem.

Poprawka 181
Artykuł 44 ustęp 1

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

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

Uzasadnienie

W poszczególnych uzasadnionych przypadkach Agencja może zażądać dalszych informacji.

Poprawka 182
Artykuł 44 ustęp 4
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4. Kiedy właściwy urząd zakończy działania 
związane z oceną zgodnie z ust. 1, 2 i 3, 
zawiadomi o tym Agencję w ciągu 12 miesi
ęcy od daty rozpoczęcia oceny substancji. W 
momencie przekroczenia tego terminu ocenę
uważa się za zakończoną.

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

Poprawka 183
Artykuł 45 ustęp 1

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

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

Poprawka 184
Artykuł 45 ustęp 2

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

skreślony

Uzasadnienie

Konsekwencja zmian, ponieważ właściwym organem jest Agencja, nie zaś urzędy Państw Cz
łonkowskich.

Poprawka 185
Artykuł 46 ustęp 1
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1. Właściwy urząd sprawdza wszelkie 
informacje przedstawione w wyniku decyzji 
podjętej zgodnie z art. 44 i opracowuje 
projekty odpowiednich decyzji zgodnie z art. 
44, jeżeli jest to konieczne.

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

Poprawka 186
Artykuł 46 ustęp 2

2. Kiedy ocena substancji jest ukończona, w
łaściwy 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 Cz
łonkowskim. Właściwy urząd informuje
Komisję, Agencję, rejestrującego i właściwe 
urzędy innych Państw Członkowskich o jego
wnioskach co do tego czy i w jaki sposób 
korzystać z uzyskanych informacji.

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

Uzasadnienie

Informacje pozyskane w toku oceny mogą być wykorzystane w procedurze udzielenia 
zezwolenia lub nałożenia ograniczeń.

Poprawka 187
Artykuł 47

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

Agencja, również na wniosek właściwego 
urzędu Państwa Członkowskiego, na 
terytorium którego jest zlokalizowane 
miejsce wytwarzania, może zażądać
przechowywanych przez przedsiębiorstwa 
zgodnie z art. 16 informacji o pó
łproduktach. Agencja może dokonać oceny 
tych informacji zgodnie z art. 40.
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a) zażądać od rejestrującego przedstawienia 
dalszych informacji bezpośrednio zwi
ązanych z określonym ryzykiem. Żądaniu 
temu musi towarzyszyć pisemne 
uzasadnienie;
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.
Procedura opisana w ust. 1 może zostać
zastosowana tylko przez właściwy organ Pa
ństwa Członkowskiego, o którym mowa.

Uzasadnienie

Agencja może także badać półprodukty zarówno z własnej inicjatywy jak i na uzasadniony 
wniosek właściwego urzędu zainteresowanego Państwa Członkowskiego.

Poprawka 188
Artykuł 48 ustęp 1

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

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

Poprawka 189
Artykuł 48 ustęp 2
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2. Jeżeli rejestrujący zaprzestaje produkcji 
albo importu substancji, informuje o tym wła
ściwy urząd, na skutek czego jego 
rejestracja traci ważność i, jeżeli nie 
przedstawi on nowych dokumentów 
rejestracyjnych, żadne dalsze informacje 
nie mogą być wymagane w odniesieniu do 
tej substancji.

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

Uzasadnienie

Często produkcja albo import wstrzymywane są jedynie na okres przejściowy. Automatyczna 
utrata ważności rejestracji byłaby niewłaściwa. Zgodnie z brzmieniem zdania drugiego 
rejestracja powinna zachować ważność na przejściowy okres trzech lat, aby umożliwić
rejestrującemu przeniesienie sytuacji prawnej na osobę trzecią (por. art. 6b ust. 1).

Poprawka 190
Artykuł 48 ustęp 3

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

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

Uzasadnienie

Proponowany przepis powinien obowiązywać także w takich przypadkach, gdy rejestrujący 
chciałby wstrzymać produkcję albo import substancji po wpływie projektu decyzji.

Poprawka 191
Artykuł 48 ustęp 4 litera a
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a) gdy właściwy urząd przygotowuje dossier 
zgodnie z załącznikiem XIV i stwierdza, że 
istnieje potencjalne odległe ryzyko dla cz
łowieka albo środowiska uzasadniające 
potrzebę dalszych informacji;

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

Poprawka 192
Artykuł 49 ustęp 1

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

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

Uzasadnienie

Zgodność z art. 43aa ust. 1.

Poprawka 193
Artykuł 49 ustęp 2

2. Właściwe urzędy innych Państw Cz
łonkowskich 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 jednocze
śnie kopię propozycji do właściwego urzędu.

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

Uzasadnienie

Konsekwencja zmian, ponieważ organem właściwym jest Agencja, nie zaś urząd Państwa Cz
łonkowskiego.



AD\576536PL.doc 87/119 PE 357.691v03-00

PL

Poprawka 194
Artykuł 49 ustęp 4

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

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

Uzasadnienie

Konsekwencja zmian, ponieważ organem właściwym jest Agencja, nie zaś urząd Państwa Cz
łonkowskiego.

Poprawka 195
Artykuł 49 ustęp 5

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

skreślony

Poprawka 196
Artykuł 49 ustęp 6

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

skreślony

Jeżeli Komitet Państw Członkowskich nie 
osiągnie jednomyślnego porozumienia, to w 
ciągu 60 dni od przekazania wyda opinię
zgodnie z art. 81 ust. 1. Agencja przekaże tę
decyzję Komisji.
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Poprawka 197
Artykuł 49 ustęp 7

7. W ciągu 60 dni od otrzymania opinii 
Komisja przygotuje projekt decyzji, która b
ędzie podjęta zgodnie z procedurą określon
ą w art. 130 ust. 2.

skreślony

Poprawka 198
Artykuł 50

Podział kosztów badań na kręgowcach bez 
porozumienia zawartego pomiędzy rejestruj

ącymi

Podział kosztów badań na kręgowcach bez 
porozumienia zawartego pomiędzy rejestruj
ącymi

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.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 
rejestrujący albo dalszy użytkownik, który 
przeprowadza badanie, dostarcza każdemu 
z pozostałych zainteresowanych kopię
dokumentacji badania.
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3. Osoba przeprowadzająca i przedstawiaj
ąca badanie ma roszczenie w stosunku do 
innych uczestników odpowiednio. Inni 
uczestnicy mogą żądać kopii dokumentacji 
przeprowadzonego badania. Każda 
zainteresowana osoba ma prawo zażądać
zakazania innemu uczestnikowi produkcji, 
importu albo wprowadzania do obrotu 
substancji, jeżeli on albo nie uiścił swojej cz
ęści udziału w kosztach albo nie przedstawił
gwarancji na tę kwotę, albo też nie 
przekazał kopii przeprowadzonego badania.
Wszystkich tych roszczeń dochodzi się na 
drodze sądowej obowiązującej w danym 
kraju. Każda osoba może zdecydować się na 
rozpatrzenie swoich roszczeń o zapłatę przez 
radę arbitrażową i zaakceptować wyrok 
arbitrażowy.

Poprawka 199
Artykuł 51 ustęp 1

Obowiązki Państw Członkowskich dotycz
ące zgłaszania do Agencji

Obowiązki sprawozdawcze

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

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

Uzasadnienie

Konsekwencja zmian, ponieważ organem właściwym jest Agencja, nie zaś urząd Państwa Cz
łonkowskiego.
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Poprawka 200
Artykuł 53 ustęp 1 litera a

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

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

Poprawka 201
Artykuł 53 ustęp 1 litera b

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

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

Poprawka 202
Artykuł 53 ustęp 1 litera e

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

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

Poprawka 203
Artykuł 53 ustęp 4
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4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do 
zastosowania substancji dla celów bada
ń naukowych i rozwojowych albo badań
dotyczących rozwoju produktu i procesu 
produkcji, w ilości nieprzekraczającej 1 
tony rocznie.

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

Uzasadnienie

Ilości substancji, wykorzystywanych w celach naukowo-badawczych oraz dla badań
technologii produkcji i rozwoju, nie można ograniczać do 1 tony. Byłby to hamulec dla 
innowacyjności.

Poprawka 204
Artykuł 53 ustęp 5 litera a), b), c), d), e) oraz f)

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

skreślony

b) zastosowań w produktach biobójczych, 
objętych dyrektywą 98/8/WE;
c) zastosowań jako produkty lecznicze 
przeznaczone dla ludzi i weterynaryjne, obj
ętych rozporządzeniem (EWG) nr 2309/93 i 
dyrektywami 2001/82/WE oraz 
2001/83/WE;
d) ) zastosowań jako dodatki do środków 
spożywczych, objętych dyrektyw
ą 89/107/EWG;

e) zastosowań jako dodatki paszowe, obj
ętych dyrektywą 70/524/EWG;
f) zastosowań jako substancje aromatyczne 
używane w lub na środkach spożywczych, 
objętych decyzją 1999/217/WE;

Uzasadnienie

Patrz art. 2. Substancje te nie powinny być objęte rozporządzeniem REACH.

Poprawka 205
Artykuł 53 ustęp 5 litera i a) (nowa)
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ia) substancje zwolnione z obowiązku 
rejestracji.

Uzasadnienie

Procedurę udzielania zezwoleń należy ograniczyć do substancji rejestrowanych. W związku z 
tym substancje zwolnione z obowiązku rejestracji należy też zwolnić z obowiązku uzyskania 
zezwolenia.

Poprawka 206
Artykuł 53 ustęp 5 lit. i ba) nowy

i b) zastosowanie metali, w tym w postaci 
stopów zgodnie z wyjątkami w zakresie 
etykietowania odpowiednio do dyrektywy 
67/548/EWG1, załącznik VI nr 8.3 i nr 9.3.
1) Dz.U. L 196 z 16.8.1967 r., str. 1

Uzasadnienie

Olbrzymia liczba zastosowań metali, zwłaszcza w postaci stopów (produkcja dla celów 
handlowych obejmuje około 30 000 stopów), mogłaby doprowadzić do utrudnień w procesie 
udzielania zezwoleń, chyba że zostanie wprowadzony uproszony system. Podobnie jak 
polimery, większość metali i stopów w postaci stałej „stanowi ograniczone zagrożenie ze wzgl
ędu na swój charakter”. Powinny one zatem w zwykły sposób kwalifikować się do oceny w 
drodze procedury uproszczonej, chyba że istnieje potencjalne zagrożenie uzasadniające 
bardziej szczegółową ocenę szczególnych przykładów narażenia.

Poprawka 207
Artykuł 53 ustęp 7 a (nowy)

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

Uzasadnienie

Proponowany dodatkowy art. 53 ust. 7a wyjaśnia, że decyzje, podjęte już zgodnie z dyrektywą
76/769/EWG przez Radę Ministrów i przez Parlament albo w przyszłości przez Komisję
zgodnie z procedurą (komitologii), o której mowa w art. 130, nie powinny być ponownie 
rozpatrywane.
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Poprawka 208
Artykuł 55 ust. 1

1. W każdym przypadku, gdy zostanie podj
ęta decyzja o włączeniu do załącznika XIII 
substancji, o których mowa w art. 54, 
decyzja taka jest podejmowana zgodnie z 
procedurą określoną w art. 130 ust. 3. W 
odnośnych decyzjach wyszczególnia się w 
odniesieniu do każdej substancji:

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

Uzasadnienie

Tylko substancje rejestrowane mogą być przedmiotem procedury udzielania zezwoleń.
Substancje nierejestrowane i tak nie mogą być produkowane ani importowane. Powyższe 
uzupełnienie służy wyjaśnieniu sprawy.

Poprawka 209
Artykuł 55 ustęp 1 litera c) punkt i)

i) datę(y), zwaną(e) dalej „the sunset date”, 
od której(ych) zabronione jest wprowadzanie 
do obrotu i stosowanie substancji, chyba że 
zostało udzielone zezwolenie;

i) datę(y), zwaną(e) dalej „the sunset date”, 
od której(ych) zabronione jest wprowadzanie 
do obrotu i stosowanie substancji, chyba że 
zostało udzielone zezwolenie; uwzględniając 
związane z danym zastosowaniem czasy 
realizacji i cykle życia produktu;

Uzasadnienie

Przy określaniu terminów wprowadzania ograniczeń i udzielania zezwoleń należy uwzględnić
czasy realizacji i cykle życia produktu związane z danym zastosowaniem. W przypadku 
niektórych zastosowań możliwe jest wprowadzenie prawnych ograniczeń już na początkowym 
etapie, w przypadku innych potrzeba dłuższego okresu, ze względu na czasy realizacji i cykle 
życia produktu. W celu ograniczenia kosztów i maksymalizacji korzyści czynniki te należy
uwzględnić przy podejmowaniu decyzji.

Poprawka 210
Artykuł 55 ustęp 1 litera e)
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e) sposoby zastosowania albo kategorie 
zastosowań wyłączone z obowiązku 
uzyskania zezwolenia, jeżeli istnieją i 
warunki tych wyłączeń, jeżeli istnieją.

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

Poprawka 211
Artykuł 55 ustęp 2

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

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

Poprawka 212
Artykuł 55 ustęp 4 litera b)

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

b) zastosowań albo kategorii zastosowań i 
kategorii narażenia, które powinny być wył
ączone z obowiązku uzyskiwania zezwoleń.

Poprawka 213
Artykuł 57 ustęp 3 litera c)

c) analizy substancji alternatywnych 
przedstawione przez wnioskującego na mocy 
art. 59 ust. 5 i wkłady osób trzecich 
przedstawione na mocy art. 61 ust. 2;

c) analizy substancji alternatywnych 
przedstawione przez wnioskującego na mocy 
art. 59 ust. 5 i wkłady osób trzecich, które
spełniają standardy naukowe i zostały 
przedstawione na mocy art. 61 ust. 2;

Uzasadnienie

Rezultaty analizy kosztów i korzyści „powinny” zostać wzięte pod uwagę. Nieracjonalne by
łoby przeprowadzanie takiej analizy, a następnie ignorowanie jej wyników. Tym niemniej 
sformułowanie „powinny” sprawia, że władze mogą nadal swobodnie podejmować decyzje 
nieodpowiadające rezultatom analizy kosztów i korzyści. Wnioski osób trzecich mogą stanowi
ć cenny wkład, o ile spełniają standardy naukowe. Przy określaniu terminów wprowadzania 
ograniczeń i udzielania zezwoleń należy uwzględnić czasy realizacji i cykle produkcyjne zwi
ązane z danym zastosowaniem.
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Poprawka 214
Artykuł 57 ustęp 6

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

6. Udzielenie zezwoleń może podlegać ró
żnym warunkom, włączając w to terminy 
weryfikacji lub monitoring. Zezwolenia 
udzielone zgodnie z ust. 3 podlegają w przysz
łości przeglądowi, w którym uwzględnione 
zostaną związane z danym zastosowaniem 
czasy realizacji i cykle życia produktu.

Uzasadnienie

Poprawka związana z poprawką do art. 57 ust. 3 lit. c). W przypadku niektórych zastosowań
możliwe jest wprowadzenie prawnych ograniczeń już na początkowym etapie; w przypadku 
innych potrzeba dłuższego okresu ze względu na czasy realizacji i cykle życia produktu. W 
celu ograniczenia kosztów i maksymalizacji korzyści czynniki te należy uwzględnić przy 
podejmowaniu decyzji. Natomiast kryterium kosztów musi odgrywać rolę przy podejmowaniu 
decyzji o tym, w jakim zakresie należy ograniczyć narażenie.

Poprawka 215
Artykuł 57 ustęp 7 litera c)

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

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

Poprawka 216
Artykuł 57 ustęp 8

8. Niezależnie od jakichkolwiek warunków 
udzielonego zezwolenia posiadacz jego 
zapewni takie warunki, że poziom narażenia 
będzie obniżony tak bardzo, jak jest to 
technicznie możliwe

8. Niezależnie od jakichkolwiek warunków 
udzielonego zezwolenia posiadacz jego 
zapewni takie warunki, że poziom narażenia 
będzie obniżony tak bardzo, jak jest to 
technicznie możliwe przy uzasadnionych 
kosztach.

Uzasadnienie

Poprawka związana z poprawką do art. 57 ust. 3 lit. c) i ust. 6.
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Poprawka 217
Artykuł 59 ustęp 3

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

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

Poprawka 218
Artykuł 59 ustęp 4 litera c

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

c) wniosek o udzielenie zezwolenia, precyzuj
ący dla jakich zastosowań albo kategorii 
zastosowań i kategorii narażenia
zezwolenie jest żądane i obejmujący 
zastosowanie substancji w preparatach lub wł
ączenie substancji do produktów, gdzie to w
łaściwe;

Poprawka 219
Artykuł 60 ustęp 1

1. Jeżeli wniosek został złożony dla okre
ślonego 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 
ust. 5.

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

Poprawka 220
Artykuł 60 ustęp 2
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2. Jeżeli zezwolenie zostało udzielone dla 
określonego zastosowania substancji, kolejny 
wnioskodawca może powołać się, po 
uzyskaniu pisemnej zgody posiadacza 
zezwolenia na udostępnienie, na fragmenty 
wniosku posiadacza złożonego zgodnie z 
przepisami art. 59 ust. 4 lit. d) i ust. 5).

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

Poprawka 221
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: ocena 
ryzyka dla zdrowia człowieka lub środowiska 
wynikająca z zastosowania(ń) substancji albo 
kategorii zastosowań i kategorii narażenia
opisanego(ych) we wniosku;

Poprawka 222
Artykuł 61 ustęp 4 litera b)

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

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

Poprawka 223
Artykuł 62

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

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

Poprawka 224
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Artykuł 68 ustęp 1

1. W ciągu 12 miesięcy od daty publikacji 
wskazanej w art. 66 ust. 3, Komitet do 
Spraw Analiz Społeczno-Ekonomicznych 
przygotuje opinię o proponowanych 
ograniczeniach, opartą na rozważeniu 
odpowiednich części dossier i wpływu spo
łeczno-ekonomicznego. Komitet przygotuje 
projekt opinii o proponowanych 
ograniczeniach i wynikający z nich wpływ na 
warunki społeczno-ekonomiczne, biorąc pod 
uwagę analizy albo dane zgodnie z 
przepisami art. 66 ust. 3 lit. b), jeżeli są takie.
Agencja niezwłocznie opublikuje projekt 
opinii na swojej stronie internetowej.
Agencja zaprosi wszystkie zainteresowane 
strony do wniesienia uwag do projektu opinii 
w terminie przez nią określonym.

1. W ciągu 12 miesięcy od daty publikacji 
wskazanej w art. 66 ust. 3, Komitet do 
Spraw Analiz Społeczno-Ekonomicznych 
przygotuje opinię o proponowanych 
ograniczeniach, opartą na rozważeniu 
odpowiednich części dossier i wpływu spo
łeczno-ekonomicznego. Komitet przygotuje 
projekt opinii o proponowanych 
ograniczeniach i wynikający z nich wpływ na 
warunki społeczno-ekonomiczne, biorąc pod
uwagę analizy albo dane zgodnie z 
przepisami art. 66 ust. 3 lit. b), jeżeli są takie.
Agencja niezwłocznie opublikuje projekt 
opinii na swojej stronie internetowej, uwzgl
ędniając związane z danym zastosowaniem 
czasy realizacji i cykle życia produktu.
Agencja zaprosi wszystkie zainteresowane 
strony do wniesienia uwag do projektu opinii 
w terminie przez nią określonym.

Uzasadnienie

Przy określaniu terminów wprowadzania ograniczeń i udzielania zezwoleń należy uwzględnić
czasy realizacji i cykle życia produktu związane z danym zastosowaniem. W przypadku 
niektórych zastosowań możliwe jest wprowadzenie prawnych ograniczeń już na początkowym 
etapie; w przypadku innych potrzeba dłuższego okres ze względu na czasy realizacji i cykle 
życia produktu. W celu ograniczenia kosztów i maksymalizacji korzyści czynniki te należy 
uwzględnić przy podejmowaniu decyzji.

Poprawka 225
Artykuł 69 ustęp 2

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

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

Uzasadnienie

W tym przypadku zastosowanie znajduje art. 116.
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Poprawka 226
Artykuł 70 ustęp 2

2. Ostateczna decyzja jest podejmowana 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
130 ust. 3.

2. Ostateczna decyzja jest podejmowana 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
130 ust. 3, uwzględniając związane z danym 
zastosowaniem czasy realizacji i cykle życia 
produktu.

Uzasadnienie

Przy określaniu terminów wprowadzania ograniczeń i udzielania zezwoleń należy uwzględnić
czasy realizacji i cykle produkcyjne związane z danym zastosowaniem. W przypadku 
niektórych zastosowań możliwe jest wprowadzenie prawnych ograniczeń już na początkowym 
etapie; w przypadku innych potrzeba dłuższego okresu ze względu na czasy realizacji i cykle 
życia produktu. W celu ograniczenia kosztów i maksymalizacji korzyści czynniki te należy 
uwzględnić przy podejmowaniu decyzji.

Poprawka 227
Artykuł 71 a (nowy)

Artykuł 71a

Zadania Agencji

Agencja odpowiada za ogólne zarządzanie 
procesem REACH

Uzasadnienie

Powierzenie Agencji obowiązku całościowego zarządzania procesem REACH zapewni jego 
zwiększoną funkcjonalność i ułatwi zharmonizowane wdrażanie w ramach niezależnego, 
przejrzystego procesu.

Poprawka 228
Punkt uzasadnienia 4a (nowy)

Artykuł 71b

Zobowiązania międzynarodowe
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Agencja podejmuje wszelkie możliwe dzia
łania na rzecz propagowania uznania 
standardów REACH na szczeblu mi
ędzynarodowym, równocześnie w pełni 
uwzględniając istniejące standardy 
ustanowione przez inne instytucje mi
ędzynarodowe, o ile jest przekonana, że 
standardy te zapewniają ochronę
środowiska naturalnego i zdrowia.

Uzasadnienie

Należy zadbać, by producenci i importerzy, którzy dokonali uprzedniej rejestracji w ramach 
standardów innych organizacji międzynarodowych, ponosili jak najmniejsze dodatkowe obcią
żenia biurokratyczne i koszty finansowe w związku z realizacją wymogów REACH. Bardzo wa
żne jest, by producenci z UE nie byli narażeni na nieuczciwą konkurencję z obszarów, na 
których nie obowiązuje REACH.

Poprawka 229
Artykuł 72 ustęp 1 litera e

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

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

Uzasadnienie

Dostosowanie do zmian wprowadzonych w części VI.

Poprawka 230
Artykuł 73 ustęp 1
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1. Agencja zapewnia Państwom Cz
łonkowskim i instytucjom wspólnotowym 
najlepsze z możliwych naukowe i 
techniczne doradztwo w kwestiach zwi
ązanych z chemikaliami, które wchodzą
w zakres jej kompetencji i które są
skierowane do niej stosownie do 
uregulowań niniejszego rozporządzenia.

1. Agencja zapewnia Państwom Cz
łonkowskim i instytucjom wspólnotowym 
najlepsze z możliwych naukowe i 
techniczne doradztwo w kwestiach zwi
ązanych z chemikaliami, które wchodzą
w zakres jej kompetencji i które są
skierowane do niej stosownie do 
uregulowań niniejszego rozporządzenia.
Agencja podejmuje prawnie wiążące 
decyzje konieczne w przypadkach 
przewidzianych w rozporządzeniu 
REACH.

Uzasadnienie

Uzupełnienie ma na celu wyjaśnienie roli Agencji jako organu decyzyjnego.

Poprawka 231
Artykuł 73 ustęp 1a (nowy)

1a. W okresie wstępnej rejestracji Agencja 
powinna:  

a) umożliwić wszystkim producentom 
podobnych substancji wzajemne poznanie 
się i zorganizowanie się na potrzeby 
rejestracji;

b) udostępnić publicznie wszelkie istniejące 
jawne informacje na temat substancji (za 
pośrednictwem Agencji, przy współpracy 
istniejących instytucji, Państw Cz
łonkowskich oraz organizacji branżowych).
Informacje te powinny upraszczać
procedury rejestracji dla rejestrujących (w 
szczególności MŚP).
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c) ustanowić harmonogram 
rejestracji/oceny substancji przy łącznym 
uwzględnieniu stopnia narażenia i ryzyka;
producent/importer powinien zaklasyfikowa
ć substancje do jednej z trzech obszernych 
grup (wysokiego, średniego i małego 
ryzyka), przy czym priorytet należy przyznać
najbardziej niebezpiecznym substancjom 
(to znaczy substancjom w ilości powyżej 
1000 ton oraz substancjom rakotwórczym, 
mutagennym i działającym szkodliwie na 
rozrodczość kategorii 1 albo 2).
Klasyfikacja zaproponowana przez 
producenta/importera może zostać
odrzucona przez Agencję.

d) po zakończeniu tego etapu Agencja 
publikuje ostateczny wykaz substancji wył
ączonych z REACH. Wszystkie substancje, 
które zgodnie z ze stanem wiedzy w danym 
momencie nie stwarzają zagrożenia dla 
zdrowia i środowiska naturalnego powinny 
zostać uwzględnione w wykazie wyłączeń, 
co dotyczy miazg wykorzystywanych przy 
produkcji papieru, surowców wtórnych, 
niektórych rud, etc. Wykaz wyłączonych 
substancji powinien podlegać okresowej 
aktualizacji, w celu dołączenia nowych 
substancji w miarę poszerzania wiedzy.

Uzasadnienie

Należy ograniczyć bezużyteczną biurokrację, zachęcać do zawierania porozumień przez 
przedsiębiorstwa/rejestrujących, obniżyć koszty rejestracji i zabezpieczyć interesy MŚP.
(Zasada OSOR wydaje się stanowić pozytywny krok w tym kierunku, jednak szczegóły tego 
rozwiązania oraz metody rozstrzygnięcia problemów związanych z koniecznością zachowania 
poufności nie są jak dotąd znane).

Poprawka 232
Artykuł 73 ustęp 2 litera f)
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f) dostarcza techniczne i naukowe wytyczne 
oraz narzędzia, gdy jest to właściwe dla 
funkcjonowania niniejszego rozporządzenia, 
w szczególności zaś w celu udzielania 
pomocy przy tworzeniu raportów bezpiecze
ństwa chemicznego przez przemysł, a zw
łaszcza przez małe i średnie przedsiębiorstwa 
(MŚP);

f) dostarcza techniczne i naukowe wytyczne
oraz narzędzia, gdy jest to właściwe dla 
funkcjonowania niniejszego rozporządzenia, 
w szczególności zaś w celu udzielania 
pomocy przy tworzeniu raportów bezpiecze
ństwa chemicznego przez przemysł, a zw
łaszcza przez małe i średnie przedsiębiorstwa 
(MŚP) i pełni funkcję pomocy technicznej 
dla podmiotów gospodarczych, w 
szczególności dla MŚP;

Uzasadnienie

Agencja powinna ustanowić również jednostkę odpowiedzialną za pomoc techniczną, zw
łaszcza dla MŚP.

Poprawka 233
Artykuł 73 ustęp 2 litera ia) (nowa)

ia) opracowuje dla poszczególnych 
kategorii produktów wytyczne dotyczące 
stopniowego wprowadzenia wymogów, o 
których mowa w art. 6.

Uzasadnienie

Agencja powinna przejąć zadanie opracowywania wytycznych dotyczących poszczególnych 
kategorii produktów. Już obecnie, w warunkach gospodarki rynkowej dostępnych jest wiele 
modeli najlepszych praktyk, mogących posłużyć jako podstawa do opracowania wytycznych 
dla poszczególnych sektorów. Wytyczne powinny opisywać, w jaki sposób należy stosować  
dopuszczone chemikalia w różnych kategoriach produktów. Należy również zamieścić w nich 
przegląd modeli najlepszych praktyk w zakresie zarządzania łańcuchem dostawy oraz opisać
metody zgłaszania dopuszczonych chemikaliów.

Poprawka 234
Artykuł 73 ustęp 2 litera ib) (nowa)
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ia) przyjmuje aktywną postawę w celu 
ustalenia, które kraje rozwijające się
eksportują do Unii Europejskiej produkty, 
w których wykorzystywana jest pierwsza 
grupa substancji uznanych za 
niebezpieczne. Z tymi eksportującymi 
krajami rozwijającymi się należy niezw
łocznie nawiązać dialog, a przede 
wszystkim, należy zagwarantować im taką
samą pomoc, jak krajom europejskim. Nale
ży również poszukiwać z krajami rozwijaj
ącymi się substancji zastępczych, należy 
zaoferować im pomoc techniczną oraz 
dzielić się z nimi wiedzą dostępną w Unii 
Europejskiej.

Uzasadnienie

UE oraz jej Państwa Członkowskie muszą aktywnie prowadzić dialog z krajami rozwijającymi 
się, w których występują trudności oraz zagwarantować im taką samą pomoc, jak ta, którą
uzyskują państwa europejskie.

Poprawka 235
Artykuł 73 ustęp 2 litera ic) (nowa)

ic) współpracuje z sektorami przemysłu i 
innymi zainteresowanymi stronami na 
rzecz ustalenia kategorii produktów dla 
wyrobów i zastosowań chemikaliów, które 
spełniają kryteria, o których mowa w art. 
54 lit. a) do e) REACH lub zostały 
zidentyfikowane zgodnie z art. 54 lit. f) oraz 
opracowuje, w oparciu o kategorie 
produktów, wytyczne dotyczące zawartych w 
art. 6 obowiązków związanych z 
wprowadzaniem.

Uzasadnienie

Należy zapewnić, by Agencja kierowała procesem opracowywania wytycznych z podziałem na 
produkty oraz by w prace te zaangażowane były zainteresowane strony. Aktualnie zarówno w 
przemyśle, jak i w indywidualnych firmach wykorzystywanych jest wiele dobrych praktyk, 
które mogą stanowić podstawę debaty i opracowania wytycznych dla poszczególnych 
sektorów. Wytyczne powinny dokładnie określać, w jaki sposób dopuszczone chemikalia 
wykorzystywane są w danej kategorii produktów, zawierać przegląd najlepszych praktyk w 
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zarządzaniu łańcuchem dostaw, tłumaczyć, w jaki sposób należy zgłaszać dopuszczone 
chemikalia oraz odnosić się do właściwości związanych ze stosowaniem przez konsumentów i 
unieszkodliwianiem chemikaliów.

Poprawka 236
Artykuł 73 ustęp 2 litera id) (nowa)

id) ustanawia i prowadzi centrum doskona
łości w dziedzinie informowania 
konsumentów 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, ryzyku i 
bezpiecznym stosowaniu.

Uzasadnienie

Odpowiedni i spójny system informacji oparty na ocenie ryzyka zapewni konsumentom niezb
ędne informacje i wskazówki umożliwiające im bezpieczne i efektywne zarządzanie 
ponoszonym ryzykiem związanym z wykorzystywaniem wyrobów zawierających chemikalia.

Poprawka 237
Artykuł 85 ustęp 1

1. Rada Odwoławcza składa się z 
Przewodniczącego i dwóch innych cz
łonków.

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

Uzasadnienie

W świetle zakresu zadań Izby Odwoławczej jej przewodniczącym musi być sędzia.

Poprawka 238
Artykuł 95
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Struktura i wysokość opłat określonych w 
art. 93 ust. 1 lit. b) ustalane są przez Zarząd 
i udostępniane do wiadomości publicznej.

Struktura i wysokość opłat określonych w 
art. 93 ust. 1 lit. b) ustalane są przez Zarząd 
i udostępniane do wiadomości publicznej. Op
łaty pokrywają jedynie rzeczywiste koszty 
rejestracji.

Uzasadnienie

Opłaty powinny być uzasadnione i odpowiadać rzeczywistym kosztom rejestracji. Nie powinny 
one stanowić instrumentu finansowania zadań publicznych.

Poprawka 239
Artykuł 109

Zakres skreślony

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 spełniaj
ą kryteria klasyfikacji jako 
niebezpieczne zgodnie z tą dyrektywą
i które wprowadzane są do obrotu w 
ich postaci własnej albo jako sk
ładnik preparatu powyżej limitów stę
żenia określonych w dyrektywie 
1999/45/WE, czego skutkiem jest 
klasyfikacja preparatu jako 
niebezpiecznego.

Uzasadnienie

Sporządzanie odrębnego spisu klasyfikacji i znakowania jest zbędne, ponieważ klasyfikacja i 
znakowanie zgłaszane są w ramach rejestracji względnie informacji kluczowych. Informacje te 
znajdują się w bazie danych, którą zgodnie z art. 73 ust. 2 lit. d) tworzy i prowadzi Agencja.
Dodatkowy obowiązek zgłaszania dla celów stworzenia tego rodzaju spisu niepotrzebnie obcią
ży producentów i importerów, a nie przyniesie to w efekcie żadnych nowych informacji.

Poprawka 240
Artykuł 110
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Obowiązek zgłaszania (notyfikacji) do 
Agencji

skreślony

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

a) identyfikację producenta albo importera 
odpowiedzialnego za wprowadzenie 
substancji do obrotu;

b) identyfikację substancji, jak wskazano w 
części 2 załącznika IV;

c) klasyfikację zagrożeń stwarzanych przez 
substancję(e), będącą rezultatem 
zastosowania art. 4 i 6 dyrektywy 
67/548/EWG;

d) oznakowanie(a), będące rezultatem 
zastosowania art. 23, 24 i 25 dyrektywy
67/548/EWG wynikające z zagrożeń
stwarzanych przez substancję(e);

e) określone stężenia graniczne, gdzie to w
łaściwe, będące rezultatem zastosowania 
art. 4 ust. 4) dyrektywy 67/548/EWG i art. 4 
– 7 dyrektywy 1999/45/WE.

2. Producent albo importer dostarczając 
powyższe informacje korzysta z arkusza 
określonego w art. 108.
3. Jeżeli rezultatem wynikającym ze spe
łnienia obowiązku, o którym mowa w ust.
1, są odmienne wpisy dla tej samej 
substancji w wykazie, zgłaszający i rejestruj
ący poczynią wszelkie możliwe starania, aby 
uzgodnić jednolity wpis w celu 
umieszczenia w wykazie.

4. Informacje wymienione w ust. 1 
uaktualniane są przez zgłaszającego(ych) 
gdy tylko:
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a) pojawią się nowe informacje naukowe 
lub techniczne, których rezultatem jest 
zmiana w klasyfikacji i oznakowaniu 
substancji;

b) zgłaszający i rejestrujący odmienne 
wpisy dla pojedynczej substancji uzgodnią
jednolity wpis zgodnie z ust. 3.

Poprawka 241
Artykuł 111

Wykaz dotyczący klasyfikacji i 
oznakowania

skreślony

1. Wykaz dotyczący klasyfikacji i 
oznakowania, wymieniający informacje, o 
których mowa w art. 110 ust. 1, w tym 
zarówno informacje zgłoszone na podstawie 
art. 110 ust. 1, jak i informacje dostarczone 
w toku procedury rejestracji, zostanie 
przygotowany i prowadzony przez Agencję
w formie bazy danych. Informacje niebęd
ące poufnymi zawarte w tej bazie danych, 
określone w art. 116 ust. 1), będą udost
ępnione publicznie. Agencja zagwarantuje 
dostęp do innych danych dotyczących ka
żdej substancji z wykazu zgłaszającym i 
rejestrującym, którzy dostarczyli informacje 
odnośnie tej substancji
Agencja uaktualnia wykaz po otrzymaniu 
uaktualnionych informacji zgodnie z 
przepisami art. 110 ust. 4.

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

a) czy istnieje, w odniesieniu do tego wpisu, 
zharmonizowana klasyfikacja i 
oznakowanie na poziomie Wspólnoty 
poprzez włączenie do załącznika I 
dyrektywy 67/548/EWG;
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b) czy jest uzgodniony jednolity wpis dwóch 
lub więcej liczby zgłaszających albo 
rejestrujących;

c) właściwy(e) numer(y) rejestracji, jeżeli są
dostępne.

Poprawka 242
Artykuł 112

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

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

Poprawka 243
Artykuł 113

Przepisy przejściowe skreślony
Obowiązki podane w art. 110 stosuje się od 
terminu ustalonego na podstawie art. 21 
ust. 1.
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Poprawka 244
Artykuł 114 ustęp 1

1. W terminie co 10 lat Państwa Cz
łonkowskie przekażą Komisji raport w 
sprawie funkcjonowania niniejszego rozporz
ądzenia na ich właściwych terytoriach, wł
ączając w to części dotyczące oceny i 
wprowadzania przyjętych rozwiązań w życie, 
przy użyciu arkusza określonego w art. 108.

1. W terminie co 3 lata Państwa Cz
łonkowskie przekażą Komisji raport w 
sprawie funkcjonowania niniejszego rozporz
ądzenia na ich właściwych terytoriach, wł
ączając w to części dotyczące oceny i 
wprowadzania przyjętych rozwiązań w życie, 
przy użyciu arkusza określonego w art. 108.
Raporty powinny zawierać m.in. informacje 
o przeprowadzonych działaniach 
monitorowania i kontroli, stwierdzonych 
uchybieniach i nałożonych sankcjach oraz 
o problemach związanych z wdrażaniem 
rozporządzenia.

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

Jednakże pierwszy raport przekazują w 
terminie 2 lat od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Uzasadnienie

W interesie zharmonizowanego wdrożenia rozporządzenia należy znacznie skrócić okresy 
sprawozdawcze obowiązujące Państwa Członkowskie. Tylko tym sposobem można będzie w 
porę skorygować błędy. Dla raportów należy ustalić wymogi minimalne celem 
zagwarantowania określonego poziomu jakości tych raportów.

Poprawka 245
Artykuł 114 ustęp 2

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

2. W terminie co 3 lata Agencja przekazuje 
Komisji raport w sprawie funkcjonowania 
niniejszego rozporządzenia.

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

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

Uzasadnienie

W interesie zharmonizowanego wdrożenia rozporządzenia należy znacznie skrócić okresy 
sprawozdawcze obowiązujące Państwa Członkowskie. Tylko tym sposobem można będzie w 
porę skorygować błędy.
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Poprawka 246
Artykuł 114 ustęp 3

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

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

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

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

Uzasadnienie

Ponieważ rozporządzenie ma doprowadzić do harmonizacji, dziesięcioletnie terminy 
sprawozdawcze są zbyt długie.

Poprawka 247
Artykuł 115 a (nowy)

Artykuł 115 a

Udostępnianie informacji społeczeństwu

1. Producenci preparatów przeznaczonych 
do powszechnego użytku lub osoby 
odpowiedzialne za wprowadzanie ich do 
obrotu udostępniają informacje określające 
ryzyko związane ze stosowaniem w 
warunkach normalnych lub racjonalnie 
przewidywalnych, w szczególności w formie 
etykiety na opakowaniu, uzupełnionej, w 
odpowiednich przypadkach, dzięki 
wykorzystaniu innych kanałów 
komunikacji, takich jak strony internetowe.
Umożliwi to przekazanie bardziej szczegó
łowych informacji na temat bezpieczeństwa 
i wykorzystywania chemicznych substancji i 
preparatów.

2. W dyrektywach 1999/45/WE1 i 
1967/548/EWG należy wprowadzić
odpowiednie zmiany.  
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3. Tworzy się specjalne oznaczenie
"Zgodny z REACH", by zapewnić
konsumentom prawo wyboru. Oznaczenie 
to przyznawane jest produktom 
wytworzonym w UE i importowanym do 
UE, które spełniają wszelkie wymogi 
REACH.  
________________________________
1 Dz.U. L 6 z 12.01.1999, str. 3.

Uzasadnienie

Odpowiedni i spójny system informacji oparty na ocenie ryzyka zapewni konsumentom niezb
ędne informacji i wskazówki umożliwiające im bezpieczne i efektywne zarządzanie 
ponoszonym ryzykiem związanym z wykorzystywaniem substancji lub preparatów zawieraj
ących chemikalia. Informacje powinny być przekazywane w sposób kompleksowy i 
dostosowany do potrzeb konsumentów.

Poprawka 248
Artykuł 116 ustęp 1

1. Następujące informacje nie są traktowane 
jako poufne:

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

Uzasadnienie

Muszą być możliwe wyjątki od zasady braku poufności określonych informacji. W tego 
rodzaju poszczególnych przypadkach producent/importer przedstawia przyczyny, uzasadniaj
ące poufne traktowanie informacji, o których mowa w art. 116 ust. 1.

Poprawka 249
Artykuł 116 ustęp 1 litera a)

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

Uzasadnienie

Handlowa nazwa substancji może stanowić istotną informację dla innych uczestników rynku, 
ponieważ stosunki między producentami a odbiorcami mogłyby stać się bardziej przejrzyste.
Zgodnie z ust. 2 informację taką należy zdecydowanie traktować jako poufną.
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Poprawka 250
Artykuł 116 ustęp 1 litera b)

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

b) nazwa wg Nomenklatury IUPAC, dla 
substancji niebezpiecznych w rozumieniu 
dyrektywy 67/548/EWG, chyba że 
zastosowanie znajdą odmienne 
postanowienia załącznika Ia niniejszego 
rozporządzenia albo art. 15 dyrektywy 
1999/45/WE1;
________________

1 Dz.U L 200 z dn. 30.7.1999 r., str. 1.

Uzasadnienie

Spójność z wymogami dotyczącymi karty charakterystyki i istniejącymi przepisami w sprawie 
klasyfikacji i znakowania.

Poprawka 251
Artykuł 116 ustęp 1 litera c)

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

c) nazwa substancji zgodna z wykazem 
EINECS, jeżeli ma zastosowanie, jeśli 
chodzi o substancję niebezpieczną w 
rozumieniu dyrektywy 67/548/EWG1; chyba 
że zastosowanie znajdą odmienne 
postanowienia załącznika Ia niniejszego 
rozporządzenia albo art. 15 dyrektywy 
1999/45/WE2;
___________________

1 Dz.U. P 196 z dn. 16.8.1967 r., str. 1.

2 Dz.U. L 200 z dn. 30.7.1999 r., str. 1.

Poprawka 252
Artykuł 116 ustęp 1 litera f)

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

skreślony
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Uzasadnienie

Obowiązujące prawo nie przewiduje ujawniania wartości DNEL. Ustalanie tych wartości jest 
kosztowne i nie powinno być nierozważnie udostępniane konkurencji (art. 115).

Poprawka 253
Artykuł 116 ustęp 1 litera i)

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

skreślony

Uzasadnienie

Karta charakterystyki często zawiera informacje przeznaczone wyłącznie dla bezpośredniego 
odbiorcy, np. szczegółowe dane stosowania. Zgodnie z art. 116 ust. 2 takie dane dotyczące 
stosowania należy bezwzględnie traktować jako poufne.

Poprawka 254
Artykuł 116 ustęp 2 litera -a) (nowa)

-a) nazwa i adres rejestrującego oraz 
innego zgłaszającego;

Uzasadnienie

Producenci, importerzy i dalsi użytkownicy z reguły składaliby oświadczenie, o którym mowa 
w art. 115 ust. 2. Proponowany przepis pozwoli na uniknięcie tych nakładów.

Poprawka 255
Artykuł 116 ustęp 2 litera d)

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

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

Uzasadnienie
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Projekt wydaje się być niejednoznaczny w zakresie obowiązku zachowania tajemnicy pomi
ędzy wszystkimi uczestnikami łańcucha informacji.

Poprawka 256
Artykuł 120 ustęp 1

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

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

Uzasadnienie

Wytyczne należy opracować, aby ujednolicić sposób informowania społeczeństwa przez 
krajowe organa Państw Członkowskich.

Poprawka 257
Artykuł 121

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

Właściwe organy udzielają porad 
producentom, importerom, dalszym u
żytkownikom i innym zainteresowanym 
stronom, dotyczących ich odpowiedzialności 
i obowiązków określonych niniejszym 
rozporządzeniem, jako dodatkowych do 
dokumentów określających wytyczne 
funkcjonowania dostarczonych przez Agencj
ę na podstawie przepisów art. 73 ust. 2 lit. f).
Obejmuje to w szczególności, ale nie wył
ącznie, udzielanie porad MŚP w sprawie 
tego, w jaki sposób mają one sprostać
obowiązkom określonym w niniejszym 
rozporządzeniu.

Uzasadnienie

MŚP mogą wymagać szczególnej pomocy w dopełnieniu swoich obowiązków.

Poprawka 258
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Artykuł 128 ustęp 2 a (nowy)

Nie później niż 24 miesięcy od wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia na pocz
ątku załącznika II zostaje dodana sekcja, 
która określa obiektywne kryteria i wykaz 
wyłączonych substancji oraz która jest 
okresowo aktualizowana w celu wyłączenia 
substancji i/lub grup substancji

Uzasadnienie

Obecna wersja załącznika II jest wynikiem „historycznego precedensu”. Jako taka jest ona 
niespójna i oparta na niejasnych kryteriach, co prowadzi do niedorzecznych sytuacji, gdy 
jedna z dwóch podobnych substancji jest wyłączona, druga natomiast nie (np. sacharoza i 
fruktoza). Komisji należy wyznaczyć termin na opracowanie jasnych i obiektywnych kryteriów 
umieszczania substancji w wykazie substancji wyłączonych zawartym w załączniku II, co 
pozwoli na stworzenie logicznego i kompleksowego wykazu takich substancji.

Poprawka 259
Artykuł 128 ustęp 2 b (nowy)

Rewizja załącznika II

i) podczas wstępnej rejestracji Agencja 
dodaje te substancje, które odpowiadają
definicji.
ii) po przeprowadzeniu oceny Agencja 
dodaje te substancje, które nie stanowią
zagrożenia lub stanowią nieznaczne zagro
żenie dla zdrowia lub stanu środowiska 
naturalnego.
iii) przedsiębiorstwa mogą występować o 
zwolnienie z rejestracji w zakresie 
tradycyjnych metod wykorzystania oraz 
substancji występujących naturalnie oraz 
ich mieszanin lub związków.

Uzasadnienie

Projekt nie definiuje obecnie w żaden sposób substancji wyszczególnionych w załączniku II, 
np. wody i kwasu askorbinowego. Dodana definicja czyni tekst bardziej przejrzystym, jak 
również zapewnia możliwość rewizji. Chociaż w procesie legislacyjnym poszerzamy listę
substancji w załączniku II, jesteśmy przekonani, że nie będzie ona wyczerpująca. Dlatego 
chcemy wprowadzić możliwość rewizji na wczesnym etapie, jak również w systemie kroczącym, 



AD\576536PL.doc 117/119 PE 357.691v03-00

PL

w trakcie realizacji procesu, w miarę jak zyskamy większą wiedzę. Bez uwzględnienia 
naszych poprawek szereg substancji będzie musiało podlegać w przyszłości długotrwałej 
rejestracji, mimo, że Agencja wie, iż nie stanowią one zagrożenia.

Poprawka 260
Artykuł 134 ustęp 1

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

1. Uchyla się dyrektywy 76/769/EWG, 
91/155/EWG1, 91/157/EWG, 93/67/EWG, 
93/105/WE, 2000/21/WE, 2002/95/EG2 i 
2004/37/EG3oraz rozporządzenia (EWG) 
nr 793/93 i (WE) nr 1488/94.

_________________

1 Dz.U. L 076 z dn. 22.3.1991 r., str. 35.
2 Dz.U. L 037 z dn. 13.2.2003 r., str. 19.

3 Dz.U. L 158 z dn. 30.4.2004 r., str. 50.

Uzasadnienie

Należy unikać powielania przepisów. W związku ze zmianami poprzednich artykułów 
wymienione dyrektywy i rozporządzenia stają się zbędne.

Poprawka 261
Artykuł 135 a (nowy)

Artykuł 135a

Zmiana dyrektywy 1998/24/WE
Art. 1 ust. 2 dyrektywy 98/24/WE1 uzupe
łnia się jak następuje: wymogi dyrektywy 
nie obowiązują, jeżeli występują zobowi
ązania z tytułu rozporządzenia (WE) nr xxx 
{rozporządzenia o REACH}.
_____________________

1 Dz.U. L 131 z dn. 5.5.1998 r., str. 11.

Uzasadnienie

Wyjaśnienie, że rozporządzenie REACH ma pierwszeństwo. Należy unikać powielania 
przepisów.
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Poprawka 262
Artykuł 135 b (nowy)

Artykuł 135b.

Zmiana dyrektywy 2004/37/WE
Art. 1 dyrektywy 2004/37/WE1 uzupełnia się
o ust. 5 jak następuje: wymogi dyrektywy 
nie obowiązują, jeżeli występują zobowi
ązania z tytułu rozporządzenia (WE) nr xxx 
{rozporządzenia o REACH}.
___________________

1 Dz.U. L 158 z dn. 30.4.2004 r., str. 50.

Uzasadnienie

Wyjaśnienie, że rozporządzenie REACH ma pierwszeństwo. Należy unikać powielania 
przepisów.

Poprawka 263
Artykuł 135 c (nowy)

Artykuł 135c

Zmiana dyrektywy 89/106/EWG
Art. 1 ust. 1 dyrektywy 89/106/EWG1 uzupe
łnia się jak następuje: produkty budowlane 
nie podlegają istotnym wymogom niniejszej 
dyrektywy w odniesieniu do higieny, 
zdrowia i ochrony środowiska, jeżeli wyst
ępują tu zobowiązania z tytułu rozporz
ądzenia (WE) nr xxx {rozporządzenia o 
REACH}.

_________________
1 Dz.U. L 40 z dn. 11.2.1989 r., str. 12.

Uzasadnienie

Wyjaśnienie, że rozporządzenie REACH ma pierwszeństwo. Należy unikać powielania 
przepisów.
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Poprawka 264
Artykuł 135 d (nowy)

Artykuł 135d

Zmiana dyrektywy 2000/53/WE
Skreśla się art. 4 ust. 2 oraz załącznik II 
dyrektywy 2000/53/WE1.

______________________

1 Dz.U. L 269 z dn. 21.10.2000 r., str. 34.

Uzasadnienie

W załączniku XVI rozporządzenia REACH znajdą się ujednolicone zasady wydawania 
zakazów. Należy unikać różnych zakazów w różnych uregulowaniach prawnych.

Poprawka 265
Załącznik I pozycja 5

5.1.1. Scenariusze narażenia zostaną
przygotowane na potrzeby produkcji na terenie 
Wspólnoty, dla użytku własnego producenta i 
importera oraz dla wszystkich 
zidentyfikowanych zastosowań. Scenariusz 
narażenia to zestaw warunków, opisujących 
sposób produkcji lub użycia substancji podczas 
jej okresu życia i sposób, w jaki producent lub 
importer kontrolują, lub zalecają dalszym u
żytkownikom kontrolę narażenia ludzi i 
środowiska. Te scenariusze narażenia mogą by
ć tak szerokie lub konkretne jak potrzeba.
Scenariusze narażenia zostaną przedstawione 
pod właściwą pozycją w raporcie bezpiecze
ństwa chemicznego, i streszczone w załączniku 
karty charakterystyki, przy użyciu 
odpowiedniego krótkiego tytułu podającego 
krótki opis zastosowania. W szczególności 
scenariusz narażenia zawiera, tam gdzie 
stosowne, opis:

5.1.1. Scenariusze narażenia zostaną
przygotowane na potrzeby produkcji na terenie 
Wspólnoty, dla użytku własnego producenta i 
importera oraz dla wszystkich 
zidentyfikowanych zastosowań w rozumieniu 
art. 3 ust. 25. Scenariusz narażenia to zestaw 
warunków, opisujących sposób produkcji lub u
życia substancji podczas jej okresu życia i 
sposób, w jaki producent lub importer 
kontrolują, lub zalecają dalszym użytkownikom 
kontrolę narażenia ludzi i środowiska. Te 
scenariusze narażenia mogą być klasyfikowane 
według kategorii zgodnie z definicją
ustanowioną w art. 3 ust. 29a i mogą być tak 
szerokie lub konkretne jak potrzeba.
Scenariusze narażenia zostaną przedstawione 
pod właściwą pozycją w raporcie bezpiecze
ństwa chemicznego, i streszczone w załączniku 
karty charakterystyki, przy użyciu 
odpowiedniego krótkiego tytułu podającego 
krótki opis zastosowania. W szczególności 
scenariusz narażenia zawiera, tam gdzie 
stosowne, opis:

Uzasadnienie
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Kategorie zastosowania i narażenia tworzone są w sposób umożliwiający opisanie wszystkich 
rodzajów zidentyfikowanych zastosowań, dzięki połączeniu właściwych elementów sk
ładowych. Łączą one w sobie konkretne sytuacje narażenia i opisują wszystkie warunki 
decydujące o powstaniu narażenia.

Poprawka 266
Załącznik I pozycja 5.1.1 tiret 3

- Środki zarządzania ryzykiem wdrożone przez 
producenta lub importera w celu zmniejszenia 
lub uniknięcia narażenia ludzi (w tym 
pracowników i konsumentów) i środowiska na 
działanie substancji;

- Środki zarządzania ryzykiem wdrożone 
przez producenta, importera i/lub dalszego u
żytkownika w celu zmniejszenia lub unikni
ęcia narażenia ludzi (w tym pracowników i 
konsumentów) i środowiska na działanie 
substancji;

Uzasadnienie

Dalsi użytkownicy już obecnie stosują środki zarządzania ryzykiem. Środki te należy uwzgl
ędnić w odpowiednich przypadkach przy opracowywaniu scenariuszy narażenia oraz ogólnych 
środkach zarządzania ryzykiem zalecanych przez producenta i importera substancji

Poprawka 267
Załącznik I pozycja 5.2.5a (nowa)

5.2.5a Przeprowadzenie zatwierdzonych 
ocen narażenia może być ułatwione przez 
skorzystanie z pomocy specjalistycznych 
narzędzi informatycznych, w tym 
stworzonych dla określonego sektora, jeżeli 
są dostępne.

Uzasadnienie

Realizację obowiązków przez MŚP mogą ułatwić istniejące lub dopiero stworzone specjalne i 
specjalistyczne narzędzia informatyczne do przeprowadzania oceny narażenia, w tym narz
ędzia stworzone dla określonego sektora.

Poprawka 268
Załącznik I pozycja 7 część A punkt -1

-1. Opis objętych kategorii zastosowania i 
narażenia (KNŻ)
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Uzasadnienie

Kategorie zastosowania i narażenia stanowią główny instrument zorganizowanego 
przekazywania informacji o środkach zarządzania ryzykiem, docelowych poziomów narażenia 
(np. DNEL, PNEC) oraz warunków zastosowania wzdłuż łańcucha dostaw. Pomagają one 
uczestnikom łańcucha dostaw w przeprowadzaniu własnej oceny ryzyka oraz opracowaniu 
kart charakterystyki dla kolejnych uczestników łańcucha dostawy.

Poprawka 269
Załącznik Ia pozycja 3.3 a (nowa)

3.3a. W przypadku preparatów niespełniaj
ących wymogów określonych w pkt. 3.2 i 
3.3, dla których PNEC zastosowanych 
substancji jest niższy niż 500 µg/litr, 
informacje o ilości, zdolności do 
biodegradacji (usuwalność) 
i bioakumulacji (logPOW) przekazywane  s
ą dalszemu użytkownikowi, zgodnie z 
wymogami określonymi w art. 34 i 35.

Uzasadnienie

Substancja może stanowić duże zagrożenia podczas stosowania, jeżeli dalszy użytkownik 
dysponuje „słabym” rozpuszczalnikiem i PNEC substancji jest niższe niż 500 µg/l. Są to 
istotne właściwości substancji, o których należy zawiadomić dalszych użytkowników, o ile maj
ą oni przeprowadzać ocenę ryzyka i sporządzać raport bezpieczeństwa chemicznego zgodnie z 
art. 34 i 35.

Poprawka 270
Załącznik Ia, pozycja 12.1, nowy akapit po pierwszym akapicie

W przypadku preparatów, informacje te 
podawane są odnośnie do każdej właściwej 
substancji w preparacie i odnośnie do 
samego preparatu. Jeżeli informacje o 
samym preparacie nie mogą zostać wyra
żone w formie konkretnych wartości, a 
jedynie w formie zakresu danych, 
podawane są informacje o ekotoksyczności 
odpowiednich substancji w preparacie, 
zgodnie z zasadami określonymi w 
pozycjach 2 i 3 niniejszego załącznika.
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Uzasadnienie

W niektórych przypadkach wymagane informacje dotyczą nie preparatu a substancji i vice 
versa. Dlatego w niezbędnych przypadkach powinny one być podawane zarówno dla 
substancji, jak i preparatów w formie karty charakterystyki, zgodnie z poz. 2 i 3 zał
ącznika 1a.

Poprawka 271
Załącznik II, nowy ustęp wprowadzający

Definicja

Niniejszy załącznik zawiera substancje wył
ączone z obowiązku rejestracji. Załącznik 
obejmuje substancje występujące naturalne 
oraz mieszaniny lub związki złożone g
łównie z tych substancji, których długotrwa
łe stosowanie jednoznacznie wykazało, że 
nie stwarzają lub jedynie w nieznacznym 
stopniu stwarzają zagrożenie dla zdrowia 
lub środowiska naturalnego.

Uzasadnienie
Projekt nie definiuje obecnie w żaden sposób substancji wyszczególnionych w załączniku II, 
np. wody i kwasu askorbinowego. Dodana definicja czyni tekst bardziej przejrzystym, jak 
również zapewnia możliwość rewizji.

Chociaż w procesie legislacyjnym poszerzamy listę substancji w załączniku II, jesteśmy 
przekonani, że nie będzie ona wyczerpująca. Dlatego chcemy wprowadzić możliwość
aktualizacji na wczesnym etapie, jak również w systemie kroczącym, w trakcie realizacji 
procesu, w miarę jak zyskamy większą wiedzę. Bez uwzględnienia naszych poprawek szereg 
substancji będzie musiało podlegać w przyszłości długotrwałej rejestracji, mimo, że Agencja 
wie, iż nie stanowią one zagrożenia.

Poprawka 272
Załącznik II

nr EINESC nazwa/grupa nr CAS nr EINESC nazwa/grupa nr CAS

231-096-4 Żelazo 7439-89-6
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Uzasadnienie

Żelazo jest wykorzystywane od tysięcy lat i brakuje dowodów, by stanowiło ono zagrożenie dla 
ludzkiego zdrowia lub środowiska naturalnego. Ponieważ żelazo należy do materiałów 
wykorzystywanych w znacznych ilościach, musiałoby przypuszczalnie zostać poddane licznym 
badaniom w ramach REACH, co zmuszałoby do wykorzystania licznych zwierząt 
laboratoryjnych. Koszty związane z badaniem i rejestracją żelaza przewyższyłyby znacznie 
potencjalne korzyści.

Poprawka 273
Załącznik III punkt 8

8. Minerały, rudy lub substancje występujące 
w naturze, jeżeli nie są zmienione 
chemicznie podczas procesu wytwarzania, 
chyba, że spełniają kryteria klasyfikacji 
jako niebezpieczne zgodnie z dyrektywą
67/548;

8. Minerały, rudy lub substancje występujące 
w naturze oraz materiały uzyskane z nich w 
procesie mineralogicznym (w rozumieniu 
dyrektywy Rady 2003/96/WE)1 lub procesie 
fizycznej obróbki;

_______________________________
1 Dz.U. L 283 z 31.10.2003, str. 51.

Uzasadnienie

Gdyby minerały, rudy i substancje występujące w naturze zostały uznane za niebezpieczne 
zgodnie z dyrektywą 67/548, poddanie ich wymogowi rejestracji stanowiłoby 
nieproporcjonalne obciążenie. Potencjalne ryzyko związane z minerałami i rudami zostało już
uregulowane w dyrektywie dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich 
kontroli (IPPC) oraz przepisach dotyczących warunków pracy. Procesy obróbki 
mineralogicznej i fizycznej minerałów i rud nie prowadzą do zmiany ich chemicznego składu.
Materiały uzyskane w wyniku tych procesów to inne materiały stworzone z minerałów, które 
również należy wyłączyć z obowiązku rejestracji.

Poprawka 274
Załącznik III punkt 8a (nowy)

8a. Miazgi wykorzystywane do produkcji 
papieru.

Uzasadnienie
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Miazgi wykorzystywane w produkcji papieru są nieaktywne chemicznie i jako takie nie stanowi
ą żadnego zagrożenia dla ludzkiego zdrowia ani środowiska naturalnego. Nie powinny one 
zatem podlegać rejestracji w ramach REACH.

Poprawka 275
Załącznik III punkt 9

Gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel. Gaz ziemny, gaz koksowniczy, gaz 
gardzielowy, gaz zasadowego konwertora 
tlenowego, ropa naftowa, węgiel, koks.

Uzasadnienie

Gazy procesowe są wytwarzane i wykorzystywane w systemach zamkniętych. Cały transport 
odbywa się za pośrednictwem rurociągów - społeczeństwo nie ma kontaktu z tymi gazami.
Koks jest produktem, który powstaje w wyniku odgazowania węgla. W tym procesie benzen, 
toluen, ksylen, smoła i inne materiały zostają wyodrębnione z węgla, stąd koks posiada mniej 
niebezpiecznych właściwości niż węgiel i powinien zostać wyłączony z obowiązku rejestracji.
Wymienione gazy stanowią produkt uboczny uzyskiwany w piecach koksowniczych i 
zintegrowanych stalowniach. Wykorzystywane są, podobnie jak gaz ziemny, ropa i węgiel, do 
wytwarzania energii i ciepła. Dlatego należy traktować je tak samo jak naturalne źródła 
energii i w konsekwencji zwolnić z obowiązku rejestracji.

Poprawka 276
Załącznik V punkt 6 - Informacje toksykologiczne, kolumna 1 punkt 6 podpunkt -1 (nowy)

-1. Ostra toksyczność

- droga doustna
- droga wziewna

- droga skórna

Uzasadnienie

Informacje o ostrej toksyczności stanowią podstawowe dane toksykologiczne, dlatego należy 
je podawać również w przypadku substancji w niewielkich ilościach. Ma to zasadnicze 
znaczenie dla oceny wymogów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników, 
ponadto jest operacją stosunkowo mało kosztowną - wydatki kształtują się na poziomie 1800 
EUR na jedną substancję.

Poprawka 277
Załącznik V punkt 7 - Informacje ekotoksykologiczne, kolumna 1 podpunkt 1.1a (nowy)
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7.1.1a. Badanie zahamowania wzrostu na 
algach

Uzasadnienie

Projekt przewiduje wyłącznie obowiązek przeprowadzenia testu toksyczności na dafniach.
Jednak ten rodzaj testu nie pozwala na przeprowadzenie chociażby podstawowej oceny oddzia
ływania substancji na środowisko, umożliwiając jedynie ocenę jej wpływu na organizmy 
zwierzęce. Aby ocena uwzględniała również oddziaływanie na rośliny, niezbędne jest 
przeprowadzenie również testu zahamowania wzrostu na algach. Koszt takiego testu wynosi 
ok. 5000 EUR na jedną substancję.

Poprawka 278

Załącznik V punkt 7 a (nowy) - Zdolność do biodegradacji

7 a. Zdolność do biodegradacji

7.1 Zdolność do szybkiej biodegradacji

Uzasadnienie
Ocena zdolności do biodegradacji stanowi niezbędny element oceny ekotoksykologicznej.
Brak jej przeprowadzenia uniemożliwia przeprowadzenie oceny oddziaływania substancji na 
środowisko naturalne, nawet jeżeli zgromadzono wiele innych danych.

Kwestia ta ma szczególne znaczenie przy badaniu, czy substancja spełnia kryteria określone w 
załączniku XII, tzn. czy można ją zaliczyć do grupy substancji PBT-vPvB. Koszt takiego testu 
(4840 EUR na substancję wg rządu niemieckiego) nie powinien stanowić bariery dla uwzgl
ędnienia go w ramach podstawowych wymogów informacyjnych.
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