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KRÓTKIE UZASADNIENIE

Man-made chemicals are part of modern life that allow women and their families in the 
European Union to enjoy a high level of comfort. 
Increasingly, however, scientific evidence shows that many chemicals pose a threat to human 
health and the environment, as they are linked to respiratory diseases, allergies, and cancer, 
often affecting especially women and children. In addition, synthetic chemicals may pollute 
and persist in the environment, spoil our freshwater, make soils unusable and accumulate in 
wildlife. Women are very concerned about the possible effects that toxic chemicals may have 
on their health, that of their families and on the environment. The evidence indicates the need 
for preventive action and for a gradual substitution of dangerous chemicals, especially where 
alternatives are available.
More than 100.000 chemicals are potentially marketed in the EU. About 30.000 of these are 
produced in quantities above one tonne and shall be regulated under REACH. Ninety-five 
percent of these substances are on the market with little or no safety data, and several of these 
give rise to very high concern. While exposed to more and more chemicals, we still know 
only very little about their effects. This may particularly affect women in child-bearing age -
even for the high-production volume chemicals, we only know for 32% whether they harm 
the development of the child in the womb or not. 

Effects on women and their families
Women and their families are each affected by synthetic chemicals in their own way due to a 
different physiology. Women have more fat tissue than men, allowing for easier storage of 
bioaccumulative chemicals. The female body is also changing more throughout life as women 
undergo biological stages such as pregnancy or menopause. These changes are regulated by 
the hormone system, making women more vulnerable to substances acting as endocrine 
disrupters. 

Some scientists are increasingly worried about the link between exposure to chemicals and the 
development of cancer. Scientists assume that 75 % of cancers are a result of mutations 
induced by environmental factors. 
Another worrying trend relating to chemicals is the decrease in male fertility. During the last 
decades, sperm counts have decreased by up to 50% in men in Europe, the US and Australia, 
a decrease suspected due to endocrine-disrupting chemicals. 

Concerning the health of the most vulnerable population group, children, chemical pollution 
of the body already occurs during the earliest phases of the child’s development. Chemicals 
stored in the female body are passed on to the foetus via the placenta or after birth through 
breast milk. They may disturb its development, resulting in irreversible damage. Chemicals 
may cause adverse health effects in children at much lower levels than in adults, including 
chemicals harming the prenatal development of the child’s central nervous system, the 
immune system and the reproductive system. These effects only become visible once the child 
has reached puberty or adulthood: they can result in learning disabilities, allergies, asthma and 
even childhood cancer.
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Chemicals need to be safe
Alarmed by the situation, a group of well-known scientists organized the The Paris Appeal on 
diseases due to chemical pollution in May 2004. This panel urged lawmakers to take the 
problem of chemicals seriously and engage in preventive action such as enacting legislation 
that will close the current information gap on chemical substances. It recommends the phase 
out of the most hazardous chemicals, some of which are known to cause cancer, accumulate 
in human tissue and cannot naturally degrade, inhibit the peri-natal development of the child 
or can change DNA. 

The European Commission’s REACH proposal presents a unique opportunity to provide a 
high level of protection for Europe’s women, their families and the environment. REACH 
allows Europe to take the lead in ending this worldwide uncontrolled experiment with 
synthetic chemicals. It can ensure that precautionary action for the protection of human health 
and the environment is the guiding principle. Therefore, REACH needs to be supported. 
However, the current draft legislation shows considerable shortcomings. This may lead to 
inadequate protection of women, their families and the environment. I am proposing the 
following changes to the draft legislation:

- Use of chemicals of very high concern must be substituted when safer alternatives are 
available

- Data requirements for low-volume chemicals need to increased 
- Imported articles must be made subject to equivalent safety standards as articles made 

in the EU
- Consumers, retailers and other downstream users must have full access to safety

information on chemicals
- A general duty of care needs to be reintroduced

- Consumer articles containing substances subject to authorization need to be clearly 
labelled

These changes are necessary if the EU wants to achieve the target adopted at the 2002 World 
Summit for Sustainable Development that “by 2020 chemicals are used and produced in ways 
that lead to the minimization of significant adverse effects on human health and the 
environment”. These changes can contribute to protecting women against the negative effects 
of hazardous chemicals, giving their children a toxic-free start into life

POPRAWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 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

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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Poprawka 1
Podstawa prawna

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 95

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 95 oraz w odniesieniu do tytułu 
VII (Udzielanie zezwoleń) i tytułu VIII 
(Ograniczenia) jego art. 175 ust. 1,

Uzasadnienie

The Regulation is based on Article 95 which concerns the internal market. The primary 
objective of the titles on authorisation and restriction of the Regulation is to protect the 
environment, therefore the appropriate legal base for them is Article 175(1) of the Treaty.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 2 a (nowy)

(2a) Jednakże głównym celem pewnych 
części rozporządzenia jest zapewnienie 
wysokiego poziomu ochrony środowiska 
naturalnego i podstawę prawną dla 
powyższego stanowi art. 175 ust. 1.

Uzasadnienie

Article 175 (1) which concerns environmental protection is added as a legal base and this 
needs to be reflected also in the recitals.

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 2 b (nowy)

Zarówno kobiety jak i mężczyźni przez całe 
życie akumulują w organizmach 
syntetyczne substancje chemiczne. Do 
momentu zajścia w ciążę kobieta 
nagromadzi więc w sobie cały zestaw 
niepożądanych substancji chemicznych, na 
których działanie chcąc nie chcąc będzie 
narażone dziecko w jej łonie.

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia 4
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(4) W celu zachowania integralności rynku 
wewnętrznego i zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia ludzi, zwłaszcza 
zdrowia pracowników, jak również 
środowiska naturalnego, konieczne jest 
zagwarantowanie zgodności substancji 
produkowanych we Wspólnocie z prawem 
wspólnotowym, nawet gdy są one 
eksportowane.

(4) W celu zachowania integralności rynku 
wewnętrznego i zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia ludzi, zwłaszcza 
zdrowia pracowników i innych narażonych 
na ryzyko grup społecznych, jak również 
środowiska naturalnego, konieczne jest 
zagwarantowanie zgodności substancji 
produkowanych we Wspólnocie z prawem 
wspólnotowym, nawet gdy są one 
eksportowane.

Uzasadnienie

The European Parliament considered that ´protecting the health of children against 
environment-related diseases is an essential investment with a view to ensuring adequate 
human and economic development´ (Paulsen Report on European Environment and Health 
Strategy) and asked for specific restrictions on chemicals for high-risk sections of the 
population (Ries report on European Environment and Health Action Plan) . REACH should 
not just be seen as a special opportunity to protect the health of workers, but also those that 
are most vulnerable to chemical exposure.

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia 5

(5) Ocena działania czterech głównych 
instrumentów prawnych dotyczących 
substancji chemicznych we Wspólnocie 
(dyrektywa Rady 67/548/EWG z dnia 27 
czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych odnoszących się do 
klasyfikacji, pakowania i oznakowania 
substancji niebezpiecznych, dyrektywa Rady 
88/379/EWG z dnia 7 czerwca 1988 r. w 
sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych Państw 
Członkowskich odnoszących się do 
klasyfikacji, pakowania i oznakowania 
preparatów niebezpiecznych (w 
międzyczasie zastąpiona dyrektywą 
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 oznakowania 
preparatów niebezpiecznych), 

(5) Ocena działania czterech głównych 
instrumentów prawnych dotyczących 
substancji chemicznych we Wspólnocie 
(dyrektywa Rady 67/548/EWG z dnia 27 
czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych odnoszących się do 
klasyfikacji, pakowania i oznakowania 
substancji niebezpiecznych, dyrektywa Rady 
88/379/EWG z dnia 7 czerwca 1988 r. w 
sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych Państw 
Członkowskich odnoszących się do 
klasyfikacji, pakowania i oznakowania 
preparatów niebezpiecznych (w 
międzyczasie zastąpiona dyrektywą 
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 oznakowania 
preparatów niebezpiecznych), 
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rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 z 
dnia 23 marca 1993 r. w sprawie oceny i 
kontroli zagrożeń stwarzanych przez 
istniejące substancje i dyrektywa 
76/769/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w 
sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych Państw 
Członkowskich odnoszących się do 
ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i 
stosowaniu niektórych substancji i 
preparatów niebezpiecznych) ujawniła 
szereg problemów w funkcjonowaniu 
ustawodawstwa wspólnotowego 
dotyczącego substancji chemicznych, 
prowadzących do różnic między przepisami 
ustawowymi, wykonawczymi i 
administracyjnymi w Państwach 
Członkowskich, bezpośrednio 
wpływających na funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego w tym zakresie.

rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 z 
dnia 23 marca 1993 r. w sprawie oceny i 
kontroli zagrożeń stwarzanych przez 
istniejące substancje i dyrektywa 
76/769/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w 
sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych Państw 
Członkowskich odnoszących się do 
ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i 
stosowaniu niektórych substancji i 
preparatów niebezpiecznych) ujawniła 
szereg problemów w funkcjonowaniu 
ustawodawstwa wspólnotowego 
dotyczącego substancji chemicznych, 
prowadzących do różnic między przepisami 
ustawowymi, wykonawczymi i 
administracyjnymi w Państwach 
Członkowskich, bezpośrednio 
wpływających na funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego w tym zakresie i 
sprawiających, że niemożliwa jest 
odpowiednia ochrona zdrowia publicznego 
oraz środowiska naturalnego.

Uzasadnienie

The problems found in current legislation are not just such that they result in disparities 
between the national laws, but in particular that current legislation has failed to adequately 
protect public health and the environment against hazardous chemicals.

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia 20

(20) Ze względu na fakt, że producenci i 
importerzy powinni odpowiadać za swoje 
wyroby, stosowne jest nałożenie obowiązku 
rejestracji substancji uwalnianych przez te
wyroby. W przypadku substancji, które 
prawdopodobnie będą wydzielane przez 
wyroby w wystarczająco dużych ilościach 
oraz w sposób szkodliwy dla zdrowia ludzi 
lub środowiska naturalnego, Agencja 
powinna zostać powiadomiona i mieć 
prawo wymagać złożenia wniosku o 
rejestrację.

(20) Ze względu na fakt, że producenci i 
importerzy powinni odpowiadać za swoje 
wyroby, stosowne jest nałożenie obowiązku 
rejestracji substancji niebezpiecznych 
zawartych w wyrobach.
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Uzasadnienie

Articles represent a primary source of exposure to chemicals. The use of hazardous 
substances in articles should be subject to the registration requirements.

Poprawka 7
Punkt uzasadnienia 31

(31) W celu zapewnienia 
zharmonizowanego i prostego systemu, 
wszystkie wnioski o rejestrację powinny być 
składane do Agencji. Aby zagwarantować 
jednolitość procedury i efektywne 
wykorzystanie środków, powinna ona 
sprawdzać wszystkie wnioski o rejestrację 
pod względem ich kompletności oraz
odpowiadać za wszystkie definitywnie 
odrzucone wnioski o rejestrację.

(31) W celu zapewnienia 
zharmonizowanego i prostego systemu, 
wszystkie wnioski o rejestrację powinny być 
składane do Agencji. Aby zagwarantować, 
że wnioski są spójne, kompletne i należytej 
jakości, powinno się przeprowadzać 
niezależną kontrolę przed złożeniem 
wniosku do Agencji. Agencja powinna
odpowiadać za wszystkie definitywnie 
odrzucone wnioski o rejestrację.

Uzasadnienie

There is currently no mandatory evaluation of the quality and content of the registration 
dossiers, as the Agency will only check for completeness (Article 18(2)). Given that a recent 
evaluation by Competent Authorities of Member States found that only 31% of safety data 
sheets were fully accurate, it is vital that an independent audit is performed prior to the 
submission to ease the task of the Agency

Poprawka 8
Punkt uzasadnienia 34 a (nowy)

(34a) Lepsza koordynacja na szczeblu 
wspólnotowym przyczyni się do poprawy 
wiedzy naukowej niezbędnej do 
opracowywania metod stanowiących 
alternatywę dla testów na zwierzętach. 
Dlatego niezmiernie ważnym jest, aby 
Wspólnota kontynuowała i nasilała swoje 
starania oraz podejmowała działania 
konieczne w celu wspierania prac 
badawczych i rozwojowych nad nowymi 
metodami stanowiącymi alternatywę dla 
testów na zwierzętach, w szczególności w 
ramach 6 Programu Ramowego Badań i 
Rozwoju Technicznego.
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Uzasadnienie

This recalls the Community’s duty to promote alternative methods to that of animal 
experimentation, already introduced in Directive 2003/15/EC on cosmetics.

Poprawka 9
Punkt uzasadnienia 41 a (nowy)

41a. Opracowanie odpowiedniego i 
spójnego systemu komunikacji dostarczy 
konsumentom niezbędnych informacji i 
porad, dzięki którym będą mogli  w 
bezpieczny i skuteczny sposób obchodzić się 
z zagrożeniami związanymi ze stosowaniem 
substancji chemicznych, preparatów lub 
produkowanych z nich produktów. Należy
również zbadać możliwość przekazywania 
dodatkowych informacji na stronach 
internetowych, aby uwzględnić prawo 
konsumentów do informacji o stosowanych 
przez nich produktach.

Uzasadnienie

In order to ensure a correct information

Poprawka 10
Punkt uzasadnienia 52

(52) W celu zapewnienia dostatecznie 
wysokiego poziomu ochrony ludzkiego 
zdrowia i środowiska naturalnego, 
substancje, których skład wzbudza znaczne 
obawy powinny być traktowane z 
ostrożnością, z czym wiąże się konieczność 
wykazania władzom udzielającym 
zezwolenia przez przedsiębiorstwa 
wykorzystujące podobne substancje, że 
ryzyko znajduje się pod odpowiednią 
kontrolą. Mimo braku takiego wykazania, 
istnieje możliwość udzielenia zezwolenia, 
jeżeli przedsiębiorstwa dowiodą, że 
korzyści, jakie wynikają dla społeczeństwa z 
wykorzystywania danych substancji 
przeważają nad związanym z tym ryzykiem 
oraz nie ma możliwość wykorzystania 

(52) W celu zapewnienia dostatecznie 
wysokiego poziomu ochrony ludzkiego 
zdrowia i środowiska naturalnego, w 
szczególności w odniesieniu do grup ryzyka, 
substancje, których skład wzbudza znaczne 
obawy powinny zostać zastąpione 
substancjami nieprzedstawiającymi 
zagrożenia dla ludzkiego zdrowia i 
środowiska naturalnego. W razie braku 
takiego wykazania, istnieje możliwość 
udzielenia zezwolenia na stosowanie 
substancji o właściwościach wzbudzających 
znaczne obawy jedynie na czas ograniczony 
do maksymalnie trzech lat, jeżeli 
przedsiębiorstwa dowiodą, że korzyści, jakie 
wynikają dla społeczeństwa z 
wykorzystywania danych substancji 
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substancji lub technologii alternatywnych. 
Władza udzielająca zezwolenia powinna 
następnie zweryfikować, czy przedmiotowe 
wymogi zostały spełnione w ramach 
procedury zezwoleń, w oparciu o wnioski 
złożone przez przedsiębiorstwa.  Ponieważ 
zezwolenia powinny zapewnić wysoki 
poziom ochrony na rynku wewnętrznym, 
funkcję organu udzielającego zezwoleń 
powinna pełnić Komisja.

przeważają nad związanym z tym ryzykiem 
oraz nie ma możliwość wykorzystania 
substancji lub technologii alternatywnych.
Władza udzielająca zezwolenia powinna 
następnie zweryfikować, czy przedmiotowe 
wymogi zostały spełnione w ramach 
procedury zezwoleń, w oparciu o wnioski 
złożone przez przedsiębiorstwa. Ponieważ 
zezwolenia powinny zapewnić wysoki 
poziom ochrony na rynku wewnętrznym, 
funkcję organu udzielającego zezwoleń 
powinna pełnić Komisja.

Uzasadnienie

In order to encourage substitution rules should be clear to companies and users.

Poprawka 11
Punkt uzasadnienia 79

(79) Należy ustanowić w Agencji Radę 
Odwoławczą, aby zapewnić formalne prawo 
do złożenia odwołania operatorom, których 
dotyczy decyzja wydana przez Agencję.

(79) Należy ustanowić w Agencji Radę 
Odwoławczą, aby zapewnić formalne prawo 
do złożenia odwołania każdemu, kogo
dotyczy decyzja wydana przez Agencję.

Uzasadnienie

The term 'any party with a legal interest' is broader than 'economic operators'. 

Poprawka 12
Punkt uzasadnienia 90 a (nowy)

(90a) Dzięki systemowi REACH obywatele, 
pracownicy i konsumenci powinni móc 
mieć pewność co do tego, że wszystkie 
produkty wprowadzone w obieg na 
terytorium Wspólnoty są bez zastrzeżeń i że 
w szczególności dla grup ryzyka nie istnieje 
zagrożenie związane z narażeniem na 
substancje chemiczne w ilościach lub o 
składzie mogącym zagrozić ich zdrowiu i 
środowisku naturalnemu.

Uzasadnienie

Products on sale should be safe for consumers. That is the guarantee REACH has to give.



AD\577715PL.doc 11/39 PE 357.536v03-00

PL

Poprawka 13
Punkt uzasadnienia 91 a (nowy)

(91a) Komisja powinna sprawdzić, na ile 
istnieje potrzeba wprowadzenia 
europejskiego oznaczenia jakości w celu 
uznawania i promowania wyrobów, przy 
których procesie produkcyjnym spełniono 
obowiązki wynikające z 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 14
Punkt uzasadnienia 101 a (nowy)

101a. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
z zastrzeżeniem dyrektywy ogólnej Rady 
92/85/EWG z dnia 19 października 1992 r.
w sprawie wprowadzenia środków 
służących wspieraniu w miejscu pracy 
poprawy bezpieczeństwa i zdrowia 
pracownic w ciąży, pracownic, które 
niedawno rodziły i pracownic karmiących 
piersią (dziesiąta dyrektywa szczegółowa w 
rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 
89/391/EWG)1 oraz dyrektywy Rady 
98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w 
sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników przed ryzykiem związanym ze 
środkami chemicznymi w miejscu pracy 
(czternasta dyrektywa szczegółowa w 
rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 
89/391/EWG)2. Dyrektywa 98/24/WE 
pozostaje zasadniczym instrumentem 
legislacyjnym dla zapewnienia ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa pracowników 
przed ryzykiem związanym ze środkami 
chemicznymi w miejscu pracy. Zachęca się 
Państwa Członkowskie i partnerów 
społecznych do zapewnienia 
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skuteczniejszego wdrażania i kontroli 
dyrektywy 98/24/WE.

__________
1 Dz.U. L 348 z 28.11.1992 r., str. 1.
2 Dz.U. L 131 z 5.05.1998 r., str. 11.

Uzasadnienie

This Regulation should also take account of the general Directive on the safety and health at 
work of pregnant workers and workers who have recently given birth or are breastfeeding.

Poprawka 15
Artykuł 1 ustęp 3

Niniejsze rozporządzenie opiera się na 
zasadzie, że to producenci, importerzy i 
dalsi użytkownicy powinni się upewnić, że 
produkują, wprowadzają do obrotu, 
importują bądź stosują takie substancje, 
które nie są szkodliwe dla zdrowia lub 
środowiska naturalnego. Podstawą jego 
postanowień jest zasada ostrożności.

Podstawą niniejszego rozporządzenia jest 
zasada ostrożności.

Uzasadnienie

Linked to the introduction of a new article on the "Duty of Care" (to be voted as a block). 

Since up to 70,000 chemicals are potentially excluded from REACH it is important for the 
protection of human health and the environment to place a general Duty of Care on chemical 
manufacturers and downstream users to document safe use. This had been suggested in the 
draft legislative proposal submitted to the internet consultation, but has been downgraded in 
the legislative text from a legal obligation to an unenforceable principle. This amendment 
seeks to delete the mere principle, as the provision is to be reintroduced as a legally binding 
provision.

Poprawka 16
Artykuł 3 a (nowy)

Artykuł 3a

Obowiązek należytej troski i staranności

1. Producenci, importerzy i dalsi 
użytkownicy gwarantują dostępność 
niezbędnych informacji oraz podjęcie 
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koniecznych kroków w celu uniknięcia 
uszczerbku na zdrowiu i szkód dla 
środowiska naturalnego wynikających z 
produkcji, importu, wprowadzania do 
obrotu lub użytkowania substancji 
oddzielnie, w preparatach lub wyrobach, w 
przewidywalnych warunkach ich 
rozsądnego i zgodnego z przeznaczeniem 
użytkowania.

2. Producenci, importerzy i dalsi 
użytkownicy przechowują niezbędne 
informacje, umożliwiające stosowanie się 
do postanowień ust. 1. Na życzenie 
informacje te udostępnia się kompetentnym 
organom lub Agencji.

Uzasadnienie

Linked to the amendment deleting the principle of "Duty of Care" from art. 1 (to be voted as a 
block). 

Since up to 70,000 chemicals are potentially excluded from REACH it is important for the 
protection of human health and the environment to place a general Duty of Care on chemical 
manufacturers and downstream users to document safe use. This had been foreseen in the 
draft submitted to the internet consultation, in line with what was foreseen in the White 
Paper, but has been downgraded in the legislative text from what was initially a legal 
obligation to an unenforceable principle. This amendment seeks to restore the legally binding 
provision.

Poprawka 17
Artykuł 1 ustęp 3 a (nowy)

3a. Niniejsze rozporządzenie ma na celu 
wysoki poziom bezpieczeństwa i obejmuje
zasady działań profilaktycznych, 
priorytetowego zwalczania szkód 
ekologicznych u źródła oraz zasadę 
sprawcy.

Uzasadnienie

This text is similar to that found in the Treaty establishing the European Community, Article 
174.2 which lays down the basic principles of environmental legislation. REACH is an 
important part of this legislation.



PE 357.536v03-00 14/39 AD\577715PL.doc

PL

Poprawka 18
Artykuł 2, ustęp 2, punkt (d a) nowy

da) wspólnotowych dotyczących ochrony 
środowiska naturalnego.

Uzasadnienie

REACH does not aim to harmonise the provisions concerning the protection of workers (see 
points (a), (b) and (c)) and community legislation on the transportation of dangerous 
substances. REACH provides information on substances that will support the operation of 
worker protection and transport legislation, which operate unchanged. The same is true for 
environmental legislation which should therefore be added.

Poprawka 19
Artykuł 2 ustęp 2 a (nowy)

2a) Niniejsze rozporządzenie w równym 
stopniu stosuje się do substancji, 
preparatów i wyrobów importowanych na 
terytorium Unii Europejskiej. 
Niniejsze rozporządzenie nie może w żaden 
sposób sprzyjać nierównemu traktowaniu 
substancji, wyrobów i preparatów 
pochodzących z Państw Członkowskich 
oraz substancji, wyrobów oraz preparatów 
wyprodukowanych w krajach trzecich i 
sprowadzonych na terytorium Unii 
Europejskiej.

Uzasadnienie

The REACH system as proposed by the Commission offers a low level of protection for 
European production against unfair competition from countries outside Europe. The existing 
EU rules lay down much more strict parameters for European producers of chemical  
substances. Importers of articles into the European Union should be subject to the same rules 
as European producers. The proposed amendment calls for the establishment of a balanced 
legislative framework for both European and non-European producers.

Poprawka 20
Artykuł 3, ustęp 29 a (nowy)

29a. Grupy ryzyka: osoby wrażliwe, w tym 
noworodki, małe dzieci, dzieci, kobiety 
ciężarne, karmiące matki, osoby kalekie i 
cierpiące na chorby układu 
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immunologicznego, osoby starsze, osoby z 
predyspozycjami do dziedziczenia chorób 
genetycznych i inne ustalone grupy osób 
zagrożonych.

Uzasadnienie

A definition of vulnerable population is essential to ensure that susceptible populations are 
identified and that measures can be taken accordingly to reduce the risks and exposures to 
these populations.

Poprawka 21
Artykuł 3 punkt 29 a (nowy)

29a. Małe i średnie przedsiębiorstwo -
definicja zawarta w rozporządzeniu 
2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r.
_______________
1 Dz.U. L 124 z 20.05.2003 r., str. 36.

Uzasadnienie

In the interests of correct application of the legislation it is considered necessary to insert the 
definition of ‘small and medium-sized enterprise’, since they are particularly affected by the 
procedure. This amendment is linked to the other amendments tabled to the articles contained 
in Title I: General Issues.

Poprawka 22
Artykuł 5 ustęp 4 a (nowy)

Wszystkie wnioski o rejestrację są 
poddawane niezależnej kontroli przed ich 
złożeniem do Agencji, a sprawozdanie z 
kontroli jest przedkładane Agencji wraz z 
wnioskiem o rejestrację. Kontrola ta 
gwarantuje, że rejestracja jest kompletna i 
należycie wykonana. Kontrolę 
przeprowadza instytucja niezależna od 
rejestrującego, chociaż koszty pokrywa 
rejestrujący. Agencja opracowuje wytyczne 
odnośnie takich kontroli jakości.

Uzasadnienie

There is currently no mandatory evaluation of the quality and content of the registration 



PE 357.536v03-00 16/39 AD\577715PL.doc

PL

dossiers, as the Agency will only check for completeness (Article 18(2)). Given that a recent 
evaluation by Competent Authorities of Member States found that only 31% of safety data 
sheets were fully accurate, we consider it vital that an independent audit is required prior to 
submission of the documents in order to ensure the accuracy of registration dossiers.

Poprawka 23
Artykuł 5 a (nowy)

Artykuł 5a
Zgłaszanie małych ilości substancji
1. Producent i importer produkujący lub 
importujący substancję w ilościach od 10 
kg do 1 tony rocznie ma obowiązek 
zgłoszenia takiej substancji w Agencji.
2. Dokumenty zgłoszeniowe substancji 
produkowanej w ilościach od 10kg do 1 
tony rocznie muszą w formie arkusza 
określonego przez Agencję zgodnie z art. 
108 zawierać wszystkie następujące 
informacje, o ile producent jest w stanie je 
przekazać bez konieczności dokonywania 
dodatkowych prób:
a) dane identyfikacyjne producenta jak 
określono w załączniku IV sekcja 1;
b) dane identyfikacyjne substancji jak 
określono w załączniku IV sekcja 2.1;
c) klasyfikację substancji;
d) wszystkie dostępne informacje o 
właściwościach fizyczno-chemicznych 
substancji lub jej oddziaływaniu na zdrowie 
ludzkie i środowisko naturalne.

Uzasadnienie

A simple notification requirement for substances between 10 kg and 1 tonne per year should 
be added to REACH so as to finally have an understanding about the total of existing 
substances that are actually being produced and the knowledge available on them. Under 
REACH in its current form, we would only know about ca. 30,000 substances that are 
produced in quantities above 1 tonne. However, EINECS lists more than 100,000 existing 
substances.

Poprawka 24
Artykuł 6 ustęp 1



AD\577715PL.doc 17/39 PE 357.536v03-00

PL

Każdy producent lub importer wyrobów 
składa do Agencji wniosek o rejestrację 
wszelkich substancji zawartych w tych 
wyrobach, jeżeli spełnione są wszystkie 
poniższe warunki:

(a) substancja występuje w tych wyrobach w 
ilościach przekraczających 1 tonę w 
przeliczeniu na producenta lub importera w 
ciągu jednego roku; każdy typ wyrobu jest 
brany pod uwagę oddzielnie;

(b) substancja spełnia kryteria 
zaklasyfikowania jej jako substancji 
niebezpiecznej zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG;

substancja będzie uwalniana podczas 
normalnego i zgodnego z przeznaczeniem 
użytkowania.

Każdy producent lub importer wyrobów 
składa do Agencji wniosek o rejestrację 
wszelkich substancji zawartych w tych 
wyrobach, jeżeli spełnione są wszystkie 
poniższe warunki:

• substancja występuje w tych wyrobach 
w ilościach przekraczających 1 tonę w 
przeliczeniu na producenta lub importera 
w ciągu jednego roku;

• substancja spełnia kryteria 
zaklasyfikowania jej jako substancji 
niebezpiecznej zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG

substancja występuje w tych wyrobach lub 
w jednorodnych materiałach tych wyrobów 
w stężeniach przekraczających 0,1 %.

Uzasadnienie

Articles represent a primary source of exposure to chemicals. The reference to 'article type' is 
not acceptable, as it is completely unclear (e.g. chair with arms versus chair without arms - is 
it one article type or two?). The total mass of imported articles represents the only clear 
reference, a basis also chosen for substances and preparations. To require only registration
of hazardous substances in articles intended to be released is far too limited, as hardly any 
articles qualify for this. All hazardous substances present in articles above a certain 
concentration should be subject to registration.

Poprawka 25
Artykuł 6 ustęp 2

Każdy producent lub importer wyrobów 
powiadamia Agencję o wszelkich 
substancjach występujących w tych 
wyrobach zgodnie z ust. 3, jeżeli spełnione 
są wszystkie poniższe warunki:

(a) substancja występuje w tych wyrobach 
w ilościach przekraczających 1 tonę w 
przeliczeniu na producenta lub importera w 
ciągu jednego roku;

(b) substancja spełnia kryteria 
zaklasyfikowania jej jako substancji 

skreślony
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niebezpiecznej zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG;

(c) producent lub importer wie lub może 
wiedzieć, że substancja ta prawdopodobnie 
będzie uwalniana podczas normalnego i 
zgodnego z przeznaczeniem użytkowania
nawet, jeżeli jej uwalnianie nie jest 
zamierzoną cechą wyrobu;

ilość uwolnionej substancji może 
spowodować uszczerbek na zdrowiu lub 
zanieczyścić środowisko naturalne.

Uzasadnienie

Many articles are likely to release hazardous chemicals. However, the current REACH 
provisions on such articles are very weak - they are tantamount to saying: "if there are strong
reasons for a restriction, then please notify us". This does not ensure adequate protection of 
human health or the environment. The condition of potential adverse affect is far too 
subjective and controversial to be useful. Articles represent a primary source of exposure to 
chemicals. The use of hazardous substances in articles should be subject to the registration 
requirements as given in the amendment to Article 6(1).

Poprawka 26
Artykuł 6 ustęp 3

Jeżeli spełnione są warunki określone w 
ust. 2, zawiadomienie zawiera następujące 
informacje w formie określonej przez 
Agencję zgodnie z art. 108:

(a) tożsamość i dane kontaktowe 
producenta lub importera;

(b) numer lub numery rejestracji, o których 
mowa w art. 18 ust. 1, jeżeli ten numer lub 
numery istnieją;

(c) cechy charakterystyczne substancji 
zgodnie z opisem w części 2 załącznika IV;

(d) klasyfikacja substancji;

(e) krótki opis zastosowania wyrobu;

(f) zakres tonażowy substancji, np. 1-10 

skreślony



AD\577715PL.doc 19/39 PE 357.536v03-00

PL

ton, 10-100 ton, itd.

Uzasadnienie

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 27
Artykuł 6 ustęp 4

Zgodnie z tytułem II Agencja może 
wymagać od producentów lub importerów 
wyrobów zarejestrowania wszelkich 
substancji zawartych w tych wyrobach i 
zgłoszonych zgodnie z ust. 3.

skreślony

Uzasadnienie

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 28
Artykuł 6 ustęp 5

Ustępy od 1 do 4 nie mają zastosowania do 
substancji, które zostały już zarejestrowane 
na ten użytek przez podmiot na wyższym 
szczeblu łańcucha dostaw.

Ustęp 1 nie ma zastosowania do substancji, 
które zostały już zarejestrowane na ten 
użytek przez podmiot na wyższym szczeblu 
łańcucha dostaw.

Uzasadnienie

This ensures consistency with the amendments suggesting to delete paragraphs 2, 3, and 4.

Poprawka 29
Artykuł 6 ustęp 6

Ustępy od 1 do 4 mają zastosowanie 3 
miesiące po upływie terminu określonego w 
art. 21 ust. 3.

Ustęp 1 ma zastosowanie 3 miesiące po 
upływie terminu określonego w art. 21 ust. 
3.

Uzasadnienie

This ensures consistency with the amendments suggesting to delete paragraphs 2, 3, and 4.
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Poprawka 30
Artykuł 6 ustęp 7

Wszelkie kroki mające na celu 
wprowadzenie w życie postanowień 
zawartych w ust. od 1 do 6 zatwierdza się 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
130 ust. 3.

Wszelkie kroki mające na celu 
wprowadzenie w życie postanowień 
zawartych w ust. od 1 do 3 zatwierdza się 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
130 ust. 3.

Uzasadnienie

This ensures consistency with the amendments suggesting to delete paragraphs 2, 3, and 4.

Poprawka 31
Artykuł 6 b (nowy)

Artykuł 6b
Europejskie oznaczenie jakości

Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie do dnia ... * raport 
i w danym przypadku projekt legislacyjny w 
sprawie wprowadzenia europejskiego 
oznaczenia jakości w celu uznawania i 
promowania produktów, przy których 
procesie produkcyjnym spełniono 
obowiązki wynikające z niniejszego 
rozporządzenia.
* dwa lata 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 32
Artykuł 10 ustęp 1 akapit 1

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

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

oni dla potrzeb rejestracji konsorcjum. 
Dzielenie się danymi jest obowiązkowe, nie 
tylko w przypadku danych pochodzących z 
badań prowadzonych na kręgowcach, lecz 
w odniesieniu do wszystkich badań 
wymaganych do rejestracji.

Uzasadnienie

This amendment is justified by the need to simplify the registration process, especially in 
order to reduce and rationalise the costs incurred by SMEs, and aims to ensure access to 
consortia for them and their associations, not least in order to prevent the abuse of dominant  
positions.

Poprawka 33
Artykuł 10 ustęp 2

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

2. Każdy rejestrujący będący członkiem 
konsorcjum zobowiązany jest do zapłaty 
proporcjonalnej opłaty rejestracyjnej, 
wyznaczonej w oparciu o kryteria 
ustanowione przez Agencję.

Uzasadnienie

The Agency should establish the criteria of proportionality for the registration fee, not least in 
order to make things easier for SMEs hard hit by the impact of the new legislation, and the 
amount of the registration fee should also be based on the size of the registrants and the 
quantities produced/imported.

Poprawka 34
Artykuł 17 ustęp 2

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

2. Każdy rejestrujący będący członkiem 
konsorcjum zobowiązany jest do zapłaty 
jedynie określonej części opłaty 
rejestracyjnej.
Wysokość opłaty musi być proporcjonalna, 
zgodnie z kryteriami ustanowionymi przez 
Agencję, między innymi przy uwzględnieniu 
wysokości produkcji i importu.



PE 357.536v03-00 22/39 AD\577715PL.doc

PL

Uzasadnienie

In order to make things easier for SMEs the Agency should also take account of the size of the 
registrants and the quantities produced/imported when setting the amount of the registration 
fee.

Poprawka 35
Artykuł 21 ustęp 1 litera a)

(a) substancji wprowadzonych 
sklasyfikowanych jako kancerogenne, 
mutagenne lub toksyczne w odniesieniu do 
funkcji rozrodczej, należących do kategorii 1 
lub 2, zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG, 
wyprodukowanych we Wspólnocie lub 
importowanych przynajmniej raz po wejściu 
w życie niniejszego rozporządzenia w ilości 
przynajmniej 1 tony rocznie w przeliczeniu 
na jednego producenta lub importera;

(a) substancji wprowadzonych 
sklasyfikowanych jako kancerogenne, 
mutagenne lub toksyczne w odniesieniu do 
funkcji rozrodczej, należących do kategorii 1 
lub 2, zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG lub 
spełniających kryteria uzyskania 
zezwolenia, o których mowa w art. 54 lit. d), 
e) i f), wyprodukowanych we Wspólnocie 
lub importowanych przynajmniej raz po 
wejściu w życie niniejszego rozporządzenia 
w ilości przynajmniej 1 tony rocznie w 
przeliczeniu na jednego producenta lub 
importera;

Uzasadnienie

The first deadline for registration of phase-in substances as suggested under REACH applies 
to chemicals produced in quantities over 1000 tonnes and CMR substances in categories 1 
and 2. This first stage should also cover substances that are PBT or vPvB, as they are 
particularly dangerous (they are passed on to the developing embryo and can cause adverse 
health effects). As substances that are PBT or vPvB are given priority under authorisation 
(see Article 55(3), they also need to be phased into REACH early on to ensure coherence with 
authorisation.

Poprawka 36
Artykuł 31 a (nowy)

Artykuł 31 a

Obowiązek informowania o substancjach 
znajdujących się w wyrobach

Dalsi użytkownicy, którzy wprowadzają do 
wyrobu substancję lub preparat, co do 
których sporządzono arkusz danych 
dotyczących bezpieczeństwa, jak również ci, 
którzy następnie mają z tym wyrobem do 
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czynienia lub poddają go dalszej przeróbce, 
przekazują arkusz danych dotyczących 
bezpieczeństwa każdemu odbiorcy wyrobu 
lub jego pochodnych. Ogół społeczeństwa 
nie jest odbiorcą.

Ogół społeczeństwa ma prawo domagać się 
od producenta lub importera informacji na 
temat substancji, które zawiera 
wyprodukowany lub importowany przez 
niego wyrób. Producent lub importer ma 15 
dni roboczych na udzielenie odpowiedzi.

Uzasadnienie

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

Poprawka 37
Artykuł 53 ustęp 2 a (nowy)

(2a) Import oraz wprowadzenie do obrotu 
wyrobu zawierającego substancję 
wyszczególnioną w załączniku XIII jest 
równoznaczne ze stosowaniem tej 
substancji.

Uzasadnienie

The REACH proposal does not specify provisions for imported articles containing substances, 
which require authorisation. Importers of articles must have the same obligations as other 
EU producers in order to effectively protect human health and especially that of women and 
their families. A failure to rectify this would present a serious threat to health and 
environment protection and to the competitiveness of specific industry sectors.

Poprawka 38
Artykuł 55 ustęp 1 litera e)

(e) zastosowania lub rodzaje zastosowań 
zwolnionych z obowiązku uzyskania 
zezwolenia, jeżeli takowe istnieją, oraz 
warunki takich zwolnień, jeżeli są 
przewidziane.

skreślony
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Uzasadnienie

There should be no blanket exemptions to ensure full implementation of the substitution 
principle.

Poprawka 39
Artykuł 55 ustęp 2

Zastosowania lub rodzaje zastosowań mogą 
być zwolnione z obowiązku uzyskania 
zezwolenia. Przy udzielaniu takich 
zwolnień należy wziąć pod uwagę zwłaszcza 
następujące kwestie:

(a) istnienie odnośnego ustawodawstwa 
wspólnotowego, nakładającego minimalne 
wymagania, co do ochrony zdrowia lub 
środowiska naturalnego w przypadku 
stosowania danej substancji, takie jak 
obowiązujące limity narażenia w miejscu 
pracy, ograniczenia emisji, itd.;

(b) istniejące zobowiązania prawne do 
podejmowania odpowiednich kroków pod 
względem technicznym i organizacyjnym w 
celu zagwarantowania zgodności z 
odpowiednimi standardami zdrowotnymi, 
bezpieczeństwa i ochrony środowiska 
naturalnego w związku ze stosowaniem 
danej substancji.
Zwolnienia mogą podlegać określonym 
warunkom.

skreślony

Uzasadnienie

There should be no blanket exemptions to ensure full implementation of the substitution
principle.

Poprawka 40
Artykuł 55 ustęp 4 litera b)

(b) Zastosowania, które powinny być 
zwolnione z obowiązku uzyskania 
zezwolenia.

skreślony
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Uzasadnienie

There should be no blanket exemptions to ensure full implementation of the substitution 
principle.

Poprawka 41
Artykuł 57 ustęp 2

Zezwolenia udziela się, jeżeli ryzyko 
uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia 
środowiska naturalnego w wyniku jej 
stosowania, związane z jej wewnętrznymi 
właściwościami określonymi w załączniku 
XIII, jest pod należytą kontrolą zgodnie z 
załącznikiem I, część 6, oraz dokumentacją 
znajdującą się w sprawozdaniu na temat 
bezpieczeństwa chemicznego, 
sporządzonym przez wnioskującego.

Komisja nie bierze pod uwagę:

(a) zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska 
naturalnego, wynikających z emisji 
substancji przez instalację, na którą 
udzielono zezwolenia zgodnie z dyrektywą 
Rady 96/61/WE49;

(b) zagrożeń dla środowiska wodnego i 
poprzez środowisko wodne w wyniku 
wydostania się substancji ze źródła 
punktowego, dla którego istnieje wymóg 
wcześniejszej regulacji zgodnie z art. 11 ust. 
3 i uregulowaniami prawnymi przyjętymi w 
ramach art. 16 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2000/60/WE50;

(c) zagrożeń dla zdrowia ludzi 
wynikających ze stosowania substancji w 
urządzeniu medycznym zgodnie z 
uregulowaniami dyrektywy Rady 
90/385/EWG51 i 93/42/EWG52 lub 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 98/79/WE.

skreślony

Uzasadnienie

The authorisation requirement can only provide the high level of protection by replacing 
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substances of very high concern with suitable alternative substances or technologies wherever 
possible. The alternative aim of “adequate control” of risks would allow continued use and 
release of substances of very high concern, although safer alternatives might be available. 
This would significantly compromise the effectiveness of REACH regarding health and 
environmental protection. 

Regulation by emission limit values is not a suitable means for dealing with chemicals of very 
high concern and cannot ensure a high degree of protection.

Poprawka 42
Artykuł 57 ustęp 3 część wprowadzająca

Jeżeli zezwolenia nie można udzielić na 
mocy ust. 2, zezwolenie może być udzielone 
w przypadku wykazania, że korzyści 
społeczno-ekonomiczne są większe niż 
zagrożenie zdrowia ludzi lub środowiska 
naturalnego wynikające ze stosowania 
substancji i jeżeli nie ma odpowiednich 
substancji lub technologii alternatywnych. 
Decyzję taką podejmuje się po rozważeniu 
wszystkich poniższych aspektów:

Zezwolenia udziela się w przypadku 
wykazania, że korzyści społeczno-
ekonomiczne są większe niż zagrożenie 
zdrowia ludzi, w tym zdrowia pracowników 
oraz szczególnie zagrożonych grup 
społecznych, lub środowiska naturalnego 
wynikające ze stosowania substancji i jeżeli 
nie ma odpowiednich substancji lub 
technologii alternatywnych oraz gdy podjęto 
kroki w celu zminimalizowania narażenia 
na wpływ tych substancji, ich odpadów, 
emisji i strat dla środowiska naturalnego. 
Decyzję taką podejmuje się po rozważeniu 
wszystkich poniższych aspektów:

Uzasadnienie

Linked to the deletion of Article 57(2). Once it is clear that authorisations always consider the 
socio-economic justification and the availability of safer alternatives, the granting of such 
authorisations can become mandatory. Authorisations should only be granted when there is 
no safer alternative, a clear societal need for the use of the substance, and when measures to 
minimise exposure and losses to the environment are in place. The consideration of the risks 
should include the risk to workers and vulnerable populations.

Poprawka 43
Artykuł 57 ustęp 6

Zezwolenia mogą podlegać warunkom
obejmującym okresy weryfikacji i/lub 
nadzór. Zezwolenia udzielone zgodnie z ust. 
3 podlegają zwykle ograniczeniu 
czasowemu. Zezwolenia podlegają okresom 
weryfikacji.

Zezwolenia podlegają okresom weryfikacji i 
wymogom sporządzenia planu zastąpienia 
oraz mogą podlegać innym warunkom, w 
tym wymogowi nadzoru. Zezwolenia 
podlegają ograniczeniom czasowym, przy 
czym maksymalny okres wynosi 5 lat.
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Uzasadnienie

All authorisations should be time-limited, because periodic review will allow (and encourage) 
adaptation to technical progress (e.g. consideration of new information on hazards, exposure, 
socio-economic benefits and availability of alternatives). This is in line with current 
legislation on biocides and pesticides. Without regular review periods, the momentum for the 
innovation of safer alternatives will be lost. A substitution plan should be part of every 
authorisation.

Poprawka 44
Artykuł 57 ustęp 7

Zezwolenie określa:
(a) osobę lub osoby, którym zostało 
udzielone;
(b) substancję lub substancje;
(c) zastosowanie lub zastosowania, na które 
zostało udzielone;

(d) wszelkie warunki, pod którymi zostało 
udzielone;
(e) okres weryfikacji, jeżeli został ustalony;
(f) wszelkie ustalenia dotyczące nadzoru.

Zezwolenie określa:
(a) osobę lub osoby, którym zostało 
udzielone;
(b) substancję lub substancje;
(c) zastosowanie lub zastosowania, na które 
zostało udzielone;
(ca) okres, na który zostało udzielone;
(d) wszelkie warunki, pod którymi zostało 
udzielone;
(e) okres weryfikacji;
(f) wszelkie ustalenia dotyczące nadzoru;
(g) plan zastąpienia.

Uzasadnienie

All authorisations should be time-limited, because periodic review will allow (and encourage) 
adaptation to technical progress (e.g. consideration of new information on hazards, exposure, 
socio-economic benefits and availability of alternatives). Without regular review periods, the 
momentum for the innovation of safer alternatives will be lost. A substitution plan should be 
part of every authorisation.

Poprawka 45
Artykuł 58 ustęp 1

Zezwolenia udzielone zgodnie z art. 57 ust. 
3, podlegające ograniczeniu czasowemu, 
uważa się za ważne do momentu podjęcia 
przez Komisję decyzji w sprawie nowego 
wniosku, pod warunkiem, że posiadacz 
zezwolenia złoży nowy wniosek nie później 
niż 18 miesięcy przed końcem ograniczenia 
czasowego. Zamiast ponownie przedkładać 
w całości pierwotny wniosek w celu 
uzyskania aktualnego zezwolenia, 

Zezwolenia uważa się za ważne do momentu 
podjęcia przez Komisję decyzji w sprawie 
nowego wniosku, pod warunkiem, że 
posiadacz zezwolenia złoży nowy wniosek 
nie później niż 18 miesięcy przed końcem 
ograniczenia czasowego. Zamiast ponownie 
przedkładać w całości pierwotny wniosek w 
celu uzyskania aktualnego zezwolenia, 
wnioskujący może przedłożyć jedynie 
numer aktualnego zezwolenia, zgodnie z 
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wnioskujący może przedłożyć jedynie 
numer aktualnego zezwolenia, zgodnie z 
drugim, trzecim i czwartym akapitem. Jeżeli 
nie jest w stanie wykazać, że ryzyko jest pod 
należytą kontrolą, przedkłada aktualną 
analizę społeczno-ekonomiczną, analizę 
substancji alternatywnych oraz plan 
zastąpienia z pierwotnego wniosku.

Jeżeli jest w stanie wykazać, że ryzyko jest 
pod należytą kontrolą, przedkłada aktualne 
sprawozdanie na temat bezpieczeństwa 
chemicznego.

drugim, trzecim i czwartym akapitem. 
Wnioskujący przedkłada aktualną analizę 
społeczno-ekonomiczną, analizę substancji 
alternatywnych oraz plan zastąpienia z 
pierwotnego wniosku. 

Uzasadnienie

To achieve consistency with the objective to make the authorisations time-limited and to 
implement the substitution principle.

Poprawka 46
Artykuł 58 ustęp 3 akapit 2

W przypadkach, gdy istnieje poważne i 
bezpośrednie ryzyko dla zdrowia człowieka 
lub środowiska, Komisja może zawiesić 
zezwolenie w toku weryfikacji, biorąc pod 
uwagę zasadę proporcjonalności.

W przypadkach, gdy istnieje poważne 
ryzyko dla zdrowia człowieka lub 
środowiska, Komisja może zawiesić 
zezwolenie w toku weryfikacji, biorąc pod 
uwagę zasadę proporcjonalności.

Uzasadnienie

There are no criteria for determining a serious and immediate risk and it is therefore 
appropriate that it should be the Commission that establishes, on the basis of criteria 
commensurate with the actual circumstances, when to suspend, modify or revoke 
authorisation during the review.

Poprawka 47
Artykuł 59 ustęp 4

4. Wniosek o zezwolenie zawiera 
następujące informacje:

(a) substancję lub substancje, stosownie do 
części 2 załącznika IV;

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

4. Wniosek o zezwolenie zawiera 
następujące informacje:

(a) substancję lub substancje, stosownie do 
części 2 załącznika IV;

(b) nazwisko oraz dane kontaktowe osoby 
lub osób składających wniosek;
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(c) wniosek o udzielenie zezwolenia, 
określający, jakich zastosowań ma ono 
dotyczyć, jak również obejmujący 
zastosowanie substancji w preparatach i/lub 
włączenie jej do wyrobów, jeżeli jest to 
istotne;

(d) sprawozdanie na temat bezpieczeństwa 
chemicznego zgodnie z załącznikiem I, 
informujące o zagrożeniach dla zdrowia 
ludzi i/lub środowiska naturalnego, 
wynikających ze stosowania substancji i jej 
właściwości określonych w załączniku XIII, 
jeżeli takie sprawozdanie nie zostało 
przedłożone wraz z wnioskiem o rejestrację.

(c) wniosek o udzielenie zezwolenia, 
określający, jakich zastosowań ma ono 
dotyczyć, jak również obejmujący 
zastosowanie substancji w preparatach i/lub 
włączenie jej do wyrobów, jeżeli jest to 
istotne;

(d) sprawozdanie na temat bezpieczeństwa 
chemicznego zgodnie z załącznikiem I, 
informujące o zagrożeniach dla zdrowia 
ludzi i/lub środowiska naturalnego, 
wynikających ze stosowania substancji i jej 
właściwości określonych w załączniku XIII, 
jak również o środkach zarządzania 
ryzykiem, jeżeli takie sprawozdanie nie 
zostało przedłożone wraz z wnioskiem o 
rejestrację;

(da) analizę społeczno-ekonomiczną, 
przeprowadzoną zgodnie z załącznikiem 
XV;

(db) analizę substancji alternatywnych, 
uwzględniającą wynikające z nich 
zagrożenia oraz wykonalność techniczną i 
finansową zastąpienia, z dołączonym 
planem zastąpienia, zawierającym wyniki 
prac badawczych i rozwojowych oraz 
harmonogram działań proponowanych 
przez wnioskującego.

Uzasadnienie

To achieve consistency with the objective to make the authorisations subject to a socio-
economic analysis and the availability of alternatives. A substitution plan should be part of 
every authorisation. An application for authorisation should explicitly include the risk 
management measures.

Poprawka 48
Artykuł 59 ustęp 5

Wniosek może zawierać:

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

skreślony
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(b) analizę substancji alternatywnych, 
uwzględniającą wynikające z nich 
zagrożenia oraz wykonalność techniczną i 
finansową zastąpienia, z dołączonym 
planem zastąpienia, zawierającym wyniki 
prac badawczych i rozwojowych oraz 
harmonogram działań proponowanych 
przez wnioskującego.

Uzasadnienie

Linked to the amendment to Article 59(4) which makes these provisions compulsory.

Poprawka 49
Artykuł 59 ustęp 6

Wniosek nie powinien zawierać informacji 
na temat:

(a) zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska 
naturalnego, wynikających z emisji 
substancji przez instalację, na którą 
udzielono zezwolenia zgodnie z dyrektywą 
96/61/WE;

(b) zagrożeń dla środowiska wodnego i 
poprzez środowisko wodne w wyniku 
wydostania się substancji ze źródła 
punktowego, dla którego istnieje wymóg 
wcześniejszej regulacji zgodnie z art. 11 ust. 
3 i uregulowaniami prawnymi przyjętymi w 
ramach art. 16 dyrektywy 2000/60/WE;

(c) zagrożeń dla zdrowia ludzi, 
wynikających ze stosowania substancji w 
urządzeniu medycznym zgodnie z 
uregulowaniami dyrektywy 90/385/EWG, 
93/42/EWG lub 98/79/WE.

skreślony

Uzasadnienie

It is important to consider a wide range of uses of the chemicals concerned, in particular 
covering those pieces of legislation that do not examine the environmental impacts of 
substances, but also covering other possible sources of release and exposure. Regulation by 
emission limit values is not a suitable means for dealing with chemicals of very high concern 
and cannot ensure a high degree of protection for human health and the environment, 
particularly PBT and vPvB substances. It is important that authorisation applications do 
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consider the risks in full to human health and the environment, even where emission limits 
exist

Poprawka 50
Artykuł 62

Zobowiązania posiadaczy zezwoleń

Posiadacze zezwoleń są zobowiązani do 
umieszczenia numeru zezwolenia na 
oznakowaniu, zanim wprowadzą substancję 
do obrotu w celu jej stosowania zgodnie z 
udzielonym zezwoleniem.

Obowiązek informowania dotyczący 
stosowania substancji wymagających 
zezwolenia

Posiadacze zezwoleń są zobowiązani do 
umieszczenia numeru zezwolenia na 
oznakowaniu, zanim wprowadzą substancję 
do obrotu w celu jej stosowania zgodnie z 
udzielonym zezwoleniem.

Wszystkie substancje, na których 
stosowanie udzielono zezwolenia oraz 
wszystkie preparaty i wyroby zawierające 
substancje, na których stosowanie w tych 
preparatach i wyrobach udzielono 
zezwolenia są oznakowane. Oznakowanie 
zawiera:

(a) nazwę substancji,

(b) klasyfikację substancji oraz 
odpowiadający jej symbol i wskazanie na 
zagrożenia zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG,

(c) informację o tym, że substancja wymaga 
zezwolenia,
(d) zastosowanie, na które udzielono 
zezwolenia.

Uzasadnienie

The proposed obligations of holders of authorisations are not sufficient to raise the necessary 
awareness. It is essential that the many users of chemicals in the manufacturing and the 
supply chain, the general public and the waste management sector is able to obtain 
information on the use of chemicals of very high concern that are subject to authorisation.

Poprawka 51
Artykuł 65 punkt 1
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W przypadku istnienia niedopuszczalnego 
zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska 
naturalnego bądź zagrożenia wynikającego z 
produkcji, stosowania lub wprowadzania do 
obrotu substancji, któremu należy 
zapobiegać na szczeblu Wspólnoty, do 
załącznika XVI wprowadza się poprawki 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
130 ust. 3, polegające na przyjęciu nowych 
ograniczeń lub zmianie obecnych ograniczeń 
w załączniku XVI, dotyczących produkcji 
substancji, wprowadzania ich do obrotu lub 
stosowania oddzielnie, w preparatach lub 
wyrobach, zgodnie z procedurą ustaloną w 
art. od 66 do 70.

W przypadku istnienia niedopuszczalnego 
zagrożenia dla środowiska naturalnego lub 
zdrowia ludzi, w tym zdrowia szczególnie 
zagrożonych grup społecznych, bądź 
zagrożenia wynikającego z produkcji, 
stosowania lub wprowadzania do obrotu 
substancji, któremu należy zapobiegać na 
szczeblu Wspólnoty, do załącznika XVI 
wprowadza się poprawki zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 130 ust. 3, 
polegające na przyjęciu nowych ograniczeń 
lub zmianie obecnych ograniczeń w 
załączniku XVI, dotyczących produkcji 
substancji, wprowadzania ich do obrotu lub 
stosowania oddzielnie, w preparatach lub 
wyrobach, zgodnie z procedurą ustaloną w 
art. od 66 do 70.

Uzasadnienie

The adoption of restrictions under REACH should explicitly include consideration of the risk 
to vulnerable populations.

Poprawka 52
Artykuł 70 ustęp 3 nowy

3. Jeżeli substancja została już ujęta w 
załączniku XVI i spełniono warunki 
zgodnie z art. 65, Komisja w ciągu trzech 
miesięcy od otrzymania stanowiska komisji 
ds. analizy społeczno-ekonomicznej lub, 
jeżeli komisja ta nie przedstawi stanowiska, 
po upływie terminu określonego zgodnie z 
art. 68, opracowuje projekt zmian do 
załącznika XVI; obowiązuje termin, który 
pierwszy upłynie.
Jeżeli projekt zmian nie będzie zgodny ze 
stanowiskami Agencji, Komisja załącza 
obszerne wyjaśnienie przyczyn tych 
rozbieżności.
Jeżeli dana substancja nie jest ujęta w 
załączniku XVI, Komisja przedstawia 
natomiast Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie  w terminie, o którym mowa 
powyżej, projekt zmian do załącznika XVI.



AD\577715PL.doc 33/39 PE 357.536v03-00

PL

Uzasadnienie

In the current Directive 76/769/EEC the European Parliament and the Council have a role in 
decisions on certain restrictions of chemicals such as prohibiting the use of phthalates in 
certain toys. This amendment aims to keep this procedure and not further increase the role of 
the Commission.

Poprawka 53
Artykuł 72 ustęp 1 litera c)

(c) komisji ds. oceny ryzyka, która jest 
odpowiedzialna za sporządzenie opinii 
Agencji na temat wniosków o zezwolenie, 
propozycji ograniczeń oraz wszelkich 
innych kwestii wynikających z 
obowiązywania obecnego rozporządzenia, 
dotyczących zagrożeń dla zdrowia ludzi lub 
środowiska naturalnego;

(c) komisji ds. oceny ryzyka i rozwiązań 
alternatywnych, która ocenia dostępność 
rozwiązań alternatywnych, jest 
odpowiedzialna za sporządzenie opinii 
Agencji na temat wniosków o zezwolenie, 
propozycji ograniczeń oraz wszelkich 
innych kwestii wynikających z 
obowiązywania obecnego rozporządzenia, 
dotyczących zagrożeń dla zdrowia ludzi lub 
środowiska naturalnego;

Uzasadnienie

Horizontal amendment - if the name and scope of the committee is changed, this needs to be 
changed throughout the whole text. This amendment reinforces the intention that decision-
making under the authorisation provisions shall always take into account the availability of 
safer alternatives.

Poprawka 54
Artykuł 75 ustęp 1

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

1. Zarząd składa się z czterech 
przedstawicieli desygnowanych przez 
Komisję i dziesięciu członków 
desygnowanych przez Radę, po konsultacji 
z Parlamentem Europejskim, z których 
czterech jest wybranych w równej mierze na 
podstawie doświadczenia nabytego w 
stowarzyszeniach reprezentujących 
konsumentów, przemysł i MŚP.

Uzasadnienie

The composition of the Management Board should be carefully balanced. Involvement of all 
the institutions should be guaranteed, including consultation of the European Parliament, and 
there should also definitely be members chosen on a basis of equality from among consumer 
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organisations, those representing the interests of vulnerable sections of the population, 
industry (large-scale industry) and SMEs: in other words all the entities concerned by the 
impact of the legislation. The reference to vulnerable sections of the population takes its lead 
from the amendments tabled by Hiltrud Breyer, and identifies groups particularly exposed, 
such as: babies, small children, pregnant women, nursing mothers and the elderly. 

Poprawka 55
Artykuł 115 ustęp 1

Zezwolenia na dostęp do informacji 
nieobjętych klauzulą poufności, 
przedłożonych zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem, udziela się w przypadku 
dokumentów będących w posiadaniu 
Agencji zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1049/2001. Agencja udostępnia takie 
informacje na życzenie, zgodnie z art. 73 
ust. 2 lit. d).

Zezwolenia na dostęp do informacji 
nieobjętych art. 116, przedłożonych zgodnie 
z niniejszym rozporządzeniem, udziela się w 
przypadku dokumentów będących w 
posiadaniu Agencji zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 1049/2001. Na życzenie 
Agencja udostępnia takie informacje na 
stronach internetowych, zgodnie z art. 73 
ust. 2 lit. d).

Uzasadnienie

It needs to be clarified that Article 115 is only relevant for the "grey zone" information, the 
information which is not specifically listed in Article 116 (always non-confidential or always 
confidential). Once access is granted, this should be made publicly available in the same way 
as information that is always non-confidential.

Poprawka 56
Artykuł 122 ustęp 1 a (nowy)

Państwa Członkowskie upoważniają 
Agencję do rozpoczęcia kontroli i 
działalności; Agencja ustanawia wytyczne 
w celu dokonania harmonizacji i 
usprawnienia systemów kontroli.

Uzasadnienie

Management of the REACH system depends on harmonised implementation of its provisions 
throughout the common market and on an efficient system of controls. For this reason the 
Agency should be in a position to ask Member States to carry out controls or other activities. 

Poprawka 57
Artykuł 123 ustęp 1
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1. Państwa Członkowskie określą przepisy o 
karach stosowanych w przypadku naruszeń 
postanowień niniejszego rozporządzenia i 
podejmą wszystkie niezbędne środki w celu 
zapewnienia ich wdrożenia. Ustalone kary 
muszą być skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające. Państwa Członkowskie 
zgłoszą te przepisy Komisji nie później niż 
18 miesięcy po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia i niezwłocznie powiadomią 
o wszystkich późniejszych ich zmianach.

1. Na podstawie wytycznych ustanowionych 
przez Agencję, Państwa Członkowskie 
określą przepisy o karach stosowanych w 
przypadku naruszeń postanowień 
niniejszego rozporządzenia i podejmą 
wszystkie niezbędne środki w celu 
zapewnienia ich wdrożenia. Ustalone kary 
muszą być skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające. Państwa Członkowskie 
zgłoszą te przepisy Komisji oraz Agencji nie 
później niż 18 miesięcy po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia i niezwłocznie 
powiadomią o wszystkich późniejszych ich 
zmianach.

Uzasadnienie

Leaving the system of sanctions to the discretion of the Member States would lead to a series 
of differing sanction systems within the EU. Only harmonised sanction systems and their 
implementation will help to attain the objectives of REACH and guarantee that the sanctions 
are effective.

Poprawka 58
Załącznik I punkt 0.5 ustęp 4

Jeżeli w wyniku podjęcia kroków od 1 do 4 
producent lub importer dojdzie do wniosku, 
że substancja lub preparat spełnia kryteria 
zaklasyfikowania do kategorii
„niebezpieczne” zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG lub 1999/45/WE, lub jest 
oceniona/oceniony jako PBT bądź vPvB, w 
ocenie bezpieczeństwa chemicznego 
rozważy się również następujące kroki:

Jeżeli w wyniku podjęcia kroków od 1 do 4 
producent lub importer dojdzie do wniosku, 
że substancja lub preparat spełnia kryteria 
zaklasyfikowania do kategorii 
„niebezpieczne” zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG lub 1999/45/WE, lub jest 
oceniona/oceniony jako PBT bądź vPvB, 
albo też istnieją inne uzasadnione powody 
do obaw, w ocenie bezpieczeństwa 
chemicznego rozważy się również 
następujące kroki:

Uzasadnienie

It is not reasonable to automatically eliminate exposure assessment and risk characterisation 
for substances, which are not classified as dangerous or which are not PBT/vPvB. For 
example exposure to high volume substances that are used locally in larger quantities may 
lead to effects in the local environment even though the substance does not meet the 
requirements for environmental classification.

Poprawka 59
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Załącznik I punkt 1.4.1

1.4.1 W oparciu o wyniki kroków od 1 do 3 
ustala się dla substancji poziom pochodny 
nie powodujący działań szkodliwych 
(DNEL), odzwierciedlający prawdopodobną 
drogę lub drogi narażenia, czas jego trwania 
oraz częstotliwość. Jednorazowe określenie 
DNEL może być wystarczające, jeżeli 
uzasadnia je scenariusz lub scenariusze 
narażenia. Jednak przy uwzględnieniu 
dostępnych danych oraz scenariusza lub 
scenariuszy narażenia w części 5 
sprawozdania na temat bezpieczeństwa 
chemicznego konieczne może się okazać 
ustalenie różnych DNEL dla każdej grupy 
społecznej (np. pracowników, konsumentów 
i osób narażonych pośrednio poprzez 
środowisko naturalne) i, być może, dla 
pewnych podgrup (np. dzieci i kobiet 
ciężarnych), jak również dla różnych dróg 
narażenia. Wymagane jest pełne 
uzasadnienie, określające m. in. wybór 
wykorzystanych danych, drogę narażenia 
(ustna, skórna, poprzez wdychanie), czas 
trwania i częstotliwość narażenia na 
substancję, dla której DNEL obowiązuje. 
Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo 
występowania więcej niż jednej drogi 
narażenia, DNEL ustala się dla każdej drogi 
narażenia oraz dla narażenia wynikającego 
łącznie ze wszystkich dróg. Przy ustalaniu 
DNEL bierze się pod uwagę m. in. 
następujące czynniki:

(i) niepewność wynikającą, poza innymi 
czynnikami, ze zmienności danych 
eksperymentalnych oraz różnic wewnątrz- i 
międzygatunkowych;

(ii) rodzaj i dotkliwość skutków;

(iii) grupę społeczną, do której mają 
zastosowanie informacje ilościowe i/lub 
jakościowe dotyczące narażenia.

1.4.1 W oparciu o wyniki kroków od 1 do 3 
ustala się dla substancji poziom pochodny 
nie powodujący działań szkodliwych 
(DNEL), odzwierciedlający prawdopodobną 
drogę lub drogi narażenia, czas jego trwania 
oraz częstotliwość. Jednorazowe określenie 
DNEL może być wystarczające, jeżeli 
uzasadnia je scenariusz lub scenariusze 
narażenia. Jednak przy uwzględnieniu 
dostępnych danych oraz scenariusza lub 
scenariuszy narażenia w części 5 
sprawozdania na temat bezpieczeństwa 
chemicznego konieczne może się okazać 
ustalenie różnych DNEL dla każdej grupy 
społecznej (np. pracowników, konsumentów 
i osób narażonych pośrednio poprzez 
środowisko naturalne) i dla szczególnie 
narażonych grup społecznych, jak również 
dla różnych dróg narażenia. Wymagane jest 
pełne uzasadnienie, określające m. in. wybór 
wykorzystanych danych, drogę narażenia 
(ustna, skórna, poprzez wdychanie), czas 
trwania i częstotliwość narażenia na 
substancję, dla której DNEL obowiązuje. 
Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo 
występowania więcej niż jednej drogi 
narażenia, DNEL ustala się dla każdej drogi 
narażenia oraz dla narażenia wynikającego 
łącznie ze wszystkich dróg. Przy ustalaniu 
DNEL bierze się pod uwagę m. in. 
następujące czynniki:

(i) niepewność wynikającą, poza innymi 
czynnikami, ze zmienności danych 
eksperymentalnych oraz różnic wewnątrz- i 
międzygatunkowych;

(ii) rodzaj i dotkliwość skutków;

(iii) grupę społeczną, do której mają 
zastosowanie informacje ilościowe i/lub 
jakościowe dotyczące narażenia;

(iv) wyjątkową podatność szczególnie 
narażonych grup społecznych;
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(v) wszelkie oznaki nietypowych skutków, 
zwłaszcza, gdy działanie pozostaje nieznane 
lub niedostatecznie opisane;

(vi) możliwość jednoczesnego narażenia na 
inne substancje chemiczne;

Uzasadnienie

The European Parliament considered that ´protecting the health of children against 
environment-related diseases is an essential investment with a view to ensuring adequate 
human and economic development´ (Paulsen Report on European Environment and Health 
Strategy) and asked for specific restrictions on chemicals for high-risk sections of the 
population (Ries report on European Environment and Health Action Plan) . REACH should 
always consider vulnerable populations.

Poprawka 60
Załącznik V punkt 7.1.1. (a) (nowy)

KOLUMNA 1
7.1.a Degradacja
7.1a.1. Degradacja biotyczna
7.1a.1.1. Zdolność do szybkiej 
biodegradacji

KOLUMNA 2
7.1a. Badania symulacyjne (załącznik VII, 
7.2.1.2 do 7.2.1.4.) zostaną zaproponowane 
przez rejestrującego lub mogą być 
wymagane przez właściwe organy Państw 
Członkowskich przeprowadzających ocenę, 
zgodnie z art. 39, 40 lub 44 w przypadku, 
jeżeli ocena bezpieczeństwa chemicznego 
przeprowadzona zgodnie z przepisami 
załącznika I wskazuje na potrzebę dalszego 
badania degradacji substancji. Wybór 
właściwego badania (badań) zależy od 
wyników oceny bezpieczeństwa.
7.1a.1.1. Badania nie trzeba 
przeprowadzać, jeżeli substancja jest 
nieorganiczna.

Uzasadnienie

Reintroduction of a test on biodgradability for substances between 1-10 tonnes per year in 
line with what the Commission had foreseen in its draft proposal. If this test is not 
reintroduced, a key property of very high concern would not be assessed for two thirds of the 
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substances under REACH. The wording is taken directly from Annex VI. If this amendment is 
adopted, the corresponding part in Annex VI needs to be deleted.
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