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1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

POPRAWKI

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

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 1

1) Swobodny przepływ substancji, w ich 
postaci własnej, jako składników preparatu
albo w wyrobach stanowi istotny aspekt 
rynku wewnętrznego i przyczynia się znacz
ąco do zdrowia i dobrego samopoczucia 
konsumentów i pracowników oraz ich 
interesów społecznych i gospodarczych, jak 
również do konkurencyjności przemysłu 
chemicznego.

1) Swobodny, bezpieczny, 
niezbiurokratyzowany i tani przepływ 
substancji, w ich postaci własnej, jako sk
ładników preparatu albo w wyrobach 
stanowi istotny aspekt rynku wewnętrznego i 
przyczynia się znacząco do zdrowia i 
dobrego samopoczucia konsumentów i 
pracowników oraz ich interesów społecznych 
i gospodarczych, jak również do 
konkurencyjności przemysłu chemicznego.

Uzasadnienie

Rozporządzenie REACH nie powinno niepotrzebnie niekorzystnie wpływać na bezpieczne 
obchodzenie się z substancjami ani też na konkurencyjność przemysłu chemicznego.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 3
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3) W ramach harmonizacji przepisów dotycz
ących substancji należy zapewnić wysoki 
poziom ochrony zdrowia i środowiska w imi
ę osiągnięcia zrównoważonego rozwoju;
przepisy te powinny być stosowane w sposób 
niedyskryminujący, niezależnie od tego, czy 
substancje sprzedawane są na wewnętrznym, 
czy też na międzynarodowym rynku.

3) W ramach harmonizacji przepisów dotycz
ących substancji należy zapewnić wysoki 
poziom ochrony zdrowia i środowiska w imi
ę osiągnięcia zrównoważonego rozwoju oraz 
zabezpieczenia zdolności innowacyjnych i 
konkurencyjnych; przepisy te powinny być
stosowane w sposób niedyskryminujący i 
zgodny z normami WTO, niezależnie od 
tego, czy substancje sprzedawane są na 
wewnętrznym, czy też na międzynarodowym 
rynku.

Uzasadnienie

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

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 4 a (nowy)

4a) Rozporządzenie REACH powinno być
skonstruowane i wdrożone w taki sposób, 
aby nie ucierpiały na tym zdolności 
konkurencyjne gospodarki europejskiej i 
aby nie działało hamująco na handel z 
krajami trzecimi. W tym kontekście decyduj
ącego znaczenia nabiera klasyfikacja zagro
żeń zgodnie z wyznaczonymi priorytetami, 
zaś zespół norm prawnych powinien 
wyznaczać wyłącznie wymogi zgodne z 
obowiązującymi zasadami wolnego handlu 
na bazie mechanizmów prawnych WTO.

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia 8 a (nowy)
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8a) Każdy producent, importer oraz dalszy 
użytkownik, prowadzący lub zamierzający 
prowadzić działania przy wykorzystaniu 
substancji chemicznej, preparatu bądź
wyrobu zawierającego taką substancję lub 
preparat, łącznie z jej produkcją, importem 
lub stosowaniem, który wie o tym, lub mógł
zasadnie przewidzieć, że owe działania mog
ą mieć negatywny wpływ na ludzkie 
zdrowie lub środowisko naturalne, 
powinien podjąć wszelkie niezbędne kroki, 
jakich można od niego zasadnie oczekiwać
w celu uniknięcia, ograniczenia lub 
zaradzenia takim efektom.

Uzasadnienie

Powyższa „zasada ostrożności” powinna mieć raczej charakter ogólnej wytycznej niż zobowi
ązania.

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia 17

17) W celu realizacji efektywnej oceny 
bezpieczeństwa chemicznego substancji, 
producenci i importerzy substancji powinni 
uzyskać dane na ich temat, w razie 
konieczności przeprowadzając dodatkowe 
badania.

17) W celu realizacji efektywnej oceny 
bezpieczeństwa chemicznego substancji, 
producenci i importerzy substancji powinni 
uzyskać dane na ich temat, przy czym ocena 
ryzyka i bezpieczeństwo stosowania 
oceniane być muszą na podstawie 
rzeczywistego narażenia. Należy udostępnić
posiadane informacje z zastrzeżeniem 
zachowania poufnych danych i tajemnic 
przedsiębiorstwa, zanim przeprowadzone b
ędą nowe badania, zwłaszcza badania na 
zwierzętach.

Uzasadnienie

Wykorzystanie istniejących informacji przyspieszy proces badania i pozwoli uniknąć badań na 
zwierzętach.

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia 34 a (nowy)



PE 355.467v03-00 6/44 AD\580143PL.doc

PL

34a) W celu promowania badań bez 
wykorzystania zwierząt, Komisja, Państwa 
Członkowskie i przemysł powinny 
przeznaczyć większe środki na rozwój, 
legalizację i akceptację badań bez 
wykorzystania zwierząt.

Uzasadnienie

The Explanatory Memorandum lists 'promotion of non-animal testing' as an objective of the 
proposal, but the text does not include any measures to achieve that aim.  Specifically, there 
are no references to increasing funding for projects designed to replace animal tests.

Poprawka 7
Punkt uzasadnienia 47 a (nowy)

 47a) Aby uniknąć badań na zwierzętach i 
zmniejszyć koszty, właściwe władze powinny 
zasięgnąć opinii Europejskiego Centrum 
Walidacji Metod Alternatywnych (ECVAM) 
przy rozpatrywaniu propozycji badań, które 
obejmują badania na kręgowcach.

Uzasadnienie

Expert up-to-date knowledge, experience and information on the development of alternative 
tests should be provided to the competent authorities when evaluating testing proposals, given 
the rapid advances in this field of science.

Poprawka 8
Punkt uzasadnienia 62

62) W celu przygotowania projektu 
ograniczeń oraz zapewnienia skuteczności 
podobnym przepisom, potrzebna jest dobra 
współpraca, koordynacja i wymiana 
informacji między Państwami Cz
łonkowskimi, Agencją i innymi organami 
Wspólnoty, Komisją i zainteresowanymi 
stronami.

62) W celu przygotowania projektu 
ograniczeń oraz zapewnienia skuteczności 
podobnym przepisom, potrzebna jest dobra 
współpraca, koordynacja i wymiana 
informacji między Państwami Cz
łonkowskimi, Agencją i innymi organami 
Wspólnoty, Komisją i zainteresowanymi 
stronami. Agencja spełnia tu odpowiedzialn
ą funkcję kierowniczą.

Uzasadnienie
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Konsekwencja zmian.

Poprawka 9
Punkt uzasadnienia 104 a (nowy)

104 a) Wpływ projektu REACH został
dostatecznie zbadany w zakresie dotycz
ącym oddziaływania na międzynarodową
konkurencyjność przemysłu UE. Dotyczy to 
w szczególności dalszych użytkowników 
chemikaliów, MŚP oraz najbardziej „nieskr
ępowanych” i narażonych gałęzi produkcji.

Uzasadnienie

Prawdopodobnie największą wadą badań dotyczących oddziaływania REACH było przyjęcie z 
góry założenia, że europejski przemysł (chemiczny i pozostałe sektory) funkcjonuje na zamkni
ętym obszarze gospodarczym i bez znaczenia są wszelkie zmiany wpływające na jego relatywn
ą konkurencyjność związane ze sprowadzaniem z zagranicy produktów chemicznych 
niepoddanych systemowi REACH. Tymczasem nie należy ignorować kwestii wyboru 
lokalizacji przez inwestorów przemysłowych oraz związane z tym konsekwencje dla poziomu 
bezrobocia w UE. Brak uwzględnienia obu tych rodzajów obaw w pierwotnym zarysie projektu 
Komisji, jak również brak przeprowadzenia jakiejkolwiek wiarygodnej analizy na kolejnych 
etapach, staje się jedną z najpoważniejszych i niemożliwych do usunięcia wad tego projektu.

Poprawka 10
Punkt uzasadnienia 104 b (nowy)

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

Uzasadnienie

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

Poprawka 11
Punkt uzasadnienia 104 c (nowy)

104 c) Art. 6, 21 i 26 muszą zostać
zrewidowane w oparciu o propozycje 
brytyjskie, węgierskie, maltańskie i słowe
ńskie, jak również propozycje 
przedstawicieli przemysłu i organizacji bran
żowych, co pozwoli na ograniczenie 
niepotrzebnych kosztów i biurokracji do 
najmniejszego możliwego poziomu, 
gwarantując cele ochrony zdrowia i 
środowiska naturalnego w projekcie 
REACH oraz stworzenie rzeczywiście 
równych warunków dla produkcji wewn
ętrznej i importowanych produktów 
gotowych.

Uzasadnienie

Uzasadnienie poprawki wynika z jej treści.

Poprawka 12
Artykuł 1 ustęp 3

3. Niniejsze rozporządzenie jest oparte na 
zasadzie, iż do producentów, importerów i 
dalszych użytkowników należy zapewnienie, 
że produkcja, wprowadzenie do 
obrotu, import albo stosowanie tych 
substancji nie wpływa w sposób szkodliwy 
na zdrowie ludzi albo na środowisko.

skreślony

Uzasadnienie

Powyższa „zasada ostrożności” powinna mieć raczej charakter ogólnej wytycznej niż zobowi
ązania.

Poprawka 13
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. Każdy producent albo importer wyrobów 
przedkłada Agencji dokumenty rejestracyjne 
każdej substancji w tych wyrobach, jeśli spe
łnione są wszystkie poniższe warunki:

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) 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;

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

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

c) do specjalnie zaprojektowanej funkcji 
wyrobu należy uwolnienie substancji 
podczas normalnych i racjonalnie 
przewidywalnych warunków stosowania;

ca) w przypadku substancji stanowiącej sk
ładnik preparatu, jeśli stężenie substancji w 
preparacie(tach) uwalnianych z wyrobu jest 
co najmniej równe najniższemu stężeniu 
określonemu w jednym z następujących 
postanowień:

- stężenia podane w załączniku I do 
dyrektywy 67/548/WE; lub

- stężenia określone w części A i B zał
ącznika II dyrektywy 1999/45/WE, jeżeli 
żadne stężenie graniczne dla danej 
substancji w preparacie nie zostało podane 
w załączniku I dyrektywy 67/548/WE.

- 0,1%, jeżeli substancja spełnia kryteria 
ustalone w załączniku XII;

cb) substancja nie została zarejestrowana 
do takiego stosowania przez uczestnika w 
górnej części łańcucha dostawy; oraz
cc) substancja nie została zwolniona z 
obowiązku rejestracji zgodnie z zał
ącznikami II i III.

Uzasadnienie

Skreślenie słowa „zawiera" zapewnia spójność sformułowań zawartych w projekcie. 
Podobnie, pojęcie „rodzaj wyrobu” nie zostało zdefiniowane w projekcie, dlatego musi zostać
skreślone w celu zapobieżenia niepewności prawnej. Limity stężeń dodane do art. 6. ust. 1 lit. 
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ca) zostały zaczerpnięte z obecnie obowiązującej dyrektywy w sprawie preparatów 
(1999/45/WE), zgodnie z którą substancje będące składnikiem preparatu nie są uznawane za 
niebezpieczne, jeżeli ich stężenie nie przekracza tych wspomnianych limitów. Art. 6 ust. 1 lit. 
cb) wyjaśnia, że informacje na temat substancji w wyrobach są przekazywane w dół łańcucha 
dostaw, jeżeli zamierzonym zastosowaniem jest produkcja jakiegoś wyrobu.

Poprawka 14
Artykuł 6 ustęp 2

2. Każdy producent albo importer wyrobów 
zgłasza do Agencji każdą substancję zawart
ą w tych wyrobach, zgodnie z ust. 3, jeśli 
spełnione są wszystkie poniższe warunki:

2. Agencja może zdecydować o wymogu 
przedstawiania przez producentów lub 
importerów wyrobów, zgodnie z niniejszym 
tytułem, dokumentów rejestracji wszystkich 
substancji w tych wyrobach, jeśli spełnione s
ą wszystkie poniższe warunki:

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

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;

b) Agencja ma podstawy by przypuszczać, 
że:

i) substancja jest uwalania z wyrobu, oraz

ii) substancja uwalniana z wyrobu stwarza 
zagrożenie dla ludzkiego zdrowia lub 
środowiska;

c) producent albo importer wie albo został
powiadomiony, iż istnieje prawdopodobie
ństwo, że substancja będzie uwalniana 
podczas normalnych i racjonalnie 
przewidywalnych warunków stosowania, 
nawet jeśli uwolnienie to nie jest zamierzon
ą funkcją wyrobu;

c) substancja nie została zarejestrowana na 
potrzeby produkcji wyrobu.

d) ilość uwolnionej substancji może 
szkodliwie wpływać na zdrowie człowieka 
albo na środowisko.

skreślona

Uzasadnienie

Art. 6 ust. 2 dotyczy substancji, których uwalnianie z wyrobów jest niezamierzone. Projekt 
Komisji uzależnia decyzję Agencji o żądaniu dostarczenia dokumentów rejestracyjnych, w 
celu wyjaśnienia ewentualnych problemów, od zgłoszenia przez producenta bądź importera, 
całkowicie pozbawiając tym samym Agencję prawa do podejmowania działań z własnej 
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inicjatywy. Ponadto, równie niejasne jest, na jakich warunkach wymaga się zgłoszenia od 
producenta bądź importera.

Przedłożona poprawka nadaje Agencji uprawnienie do żądania od producenta lub importera 
dodatkowych informacji, w przypadku gdy Agencja ma podstawy by przypuszczać, że istnieje 
ryzyko (przepis ten zapewnia również zgodność z zasadami WTO).

Poprawka 15
Artykuł 6 ustęp 3

3. Jeżeli warunki wymienione w ust. 2 są
spełnione, 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) określony(e) w 
art. 18 ust. 1, jeśli jest(są) dostępne;

c) dane identyfikacyjne substancji jak okre
ślono 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

Poprawka stanowi konsekwencję poprzedniej poprawki do art. 6 ust. 2. Wszyscy rejestrujący 
powinni mieć obowiązek przedstawiania takiego samego zakresu informacji.

Poprawka 16
Artykuł 6 ustęp 4

4. Agencja może podejmować decyzje nak
ładające na producentów albo importerów 
wyrobów wymóg rejestracji, zgodnie z 
przepisami niniejszego tytułu, każdej 
substancji zawartej w tych wyrobach i zg
łoszonej zgodnie z ust. 3.

skreślony

Uzasadnienie
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Poprawka stanowi konsekwencję poprzedniej poprawki do art. 6 ust. 2.

Poprawka 17
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.

skreślony

Uzasadnienie

Powyższy przepis został zamieszczony w poprzednich poprawkach do art. 6 ust. 1 i 2.

Poprawka 18
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 i 2 stosuje się 3 miesiące 
po upływie terminu określonego w art. 21 
ust. 3.

Uzasadnienie

Poprawka stanowi konsekwencję powyższych poprawek do art. 6 ust. 2-4.

Poprawka 19
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. Do celów rejestracji zgodnie z ust.1
stosuje się terminy ustanowione dla 
substancji w swojej postaci własnej lub 
substancji jako składników preparatów.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka służy zapewnieniu, że substancje stanowiące składnik preparatu zostaną
zarejestrowane w tych samych terminach, które obowiązują producentów w Europie. Pozwoli 
to na zapobieżenie, przynajmniej na tym odcinku, zniekształceniu konkurencji.

Poprawka 20
Artykuł 6 b (nowy)
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Artykuł 6b

Europejski znak jakości
Aby zapewnić konsumentom prawo 
wyboru, utworzony zostaje specjalny znak 
„zgodności z REACH”. Znak jest 
przyznawany towarom wyprodukowanym w 
UE i przywożonym, które spełniają
wszystkie wymogi REACH.

Uzasadnienie

Znak umieszczany na wyrobach umożliwiłby identyfikację i promowanie podmiotów zaanga
żowanych w proces produkcji, które wypełniły wymogi wynikające z niniejszego rozporz
ądzenia.

Poprawka 21
Artykuł 6 b (nowy), tytuł

Przeniesienie i podział rejestracji 
„rejestracje grupowe”

Uzasadnienie

Jeśli rejestrujący chce zrezygnować z korzystania z praw wynikających z rejestracji, musi mieć
możliwość przeniesienia tych praw.

Poprawka 22
Artykuł 6 b (nowy) ustęp 1

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

Uzasadnienie

Jeśli rejestrujący chce zrezygnować z korzystania z praw wynikających z rejestracji, musi mieć
możliwość przeniesienia tych praw.
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Poprawka 23
Artykuł 6 b (nowy) ustęp 2

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

Uzasadnienie

W ramach koncernów produkty dostarczane są dalszym użytkownikom w zmieniających się
zakładach produkcyjnych wewnątrz UE, które mogą należeć do różnych firm-córek. Dostawę
produktów wewnątrz koncernu często koordynuje jednostka, która może być częścią firmy-
matki koncernu albo firmy-córki. Proponowana rejestracja grupowa stanowiłaby rozsądne 
rozwiązanie, przynoszące w efekcie obniżkę kosztów i nakładów biurokratycznych.

Poprawka 24
Artykuł 6 b (nowy) ustęp 3

3. Przepisy ust. 2 stosuje się także w 
przypadku, gdy prawna siedziba spółki-
matki lub spółki-córki znajduje się poza 
Unią Europejską. Osoba prawna 
wyznaczona do celów zbiorowej rejestracji 
musi posiadać swoją prawną siedzibę w 
Unii.

Uzasadnienie

W ramach konglomeratów produkty dostarczane są ze zmieniających się zakładów 
produkcyjnych dalszym użytkownikom w Unii Europejskiej, którzy mogą należeć do różnych 
spółek zależnych. Dostawy produktów w ramach konglomeratu są często koordynowane przez 
jednostkę stanowiącą element bądź to spółki dominującej, bądź też spółki zależnej.



AD\580143PL.doc 15/44 PE 355.467v03-00

PL

Zaproponowana powyżej grupowa rejestracja stanowiłaby właściwą metodę ograniczenia 
kosztów i biurokracji.

Poprawka 25
Artykuł 10 ustęp 1 akapit 1 do 3

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 pierwszym, drugim i trzecim 
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.

Komisja opracuje wiążące wytyczne mające 
na celu wsparcie firm tworzących 
konsorcjum, pod warunkiem właściwego 
przestrzegania postanowień prawa o 
konkurencji.

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

Producent albo importer działający w imieniu 
innych członków konsorcjum powinien 
dostarczyć informacje określone w art. 9 lit. 
a) pkt. iv), vi), vii), viii) i ix). Każde 
konsorcjum może wspólnie dostarczyć
informacje, o których mowa w art. 9 ust. 1 
lit. a) pkt. i) - iii).

Uzasadnienie

Wytyczne są potrzebne, aby pomóc przedsiębiorstwom przy tworzeniu i pracy w ramach 
konsorcjum i aby przeszkodzić przy tym ewentualnym naruszeniom prawa o konkurencji. W 
przypadku wspólnego przedkładania informacji wystarczyć musi, że producent albo importer 
działający w imieniu pozostałych członków konsorcjum złoży oświadczenie zgodnie z art. 9 
ust. 1 lit. a) pkt viii). Ponadto powinna istnieć możliwość wspólnego przedłożenia informacji, 
o których mowa w art. 9 ust. 1) lit. a) pkt i) do iii), jeśli chcą tego członkowie konsorcjum. Nie 
należy ustalać sztywnego limitu (jedna trzecia) kosztów rejestracji, ponieważ bodziec do 
tworzenia konsorcjów ograniczałby się prawdopodobnie do konsorcjów dwóch partnerów.
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Jedynie takie konsorcja korzystałyby z obniżki kosztów. Podział kosztów bez sztywnego limitu 
stwarza natomiast bodziec także dla większych konsorcjów.

Poprawka 26
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 wśród 
swoich członków. Każdemu rejestrującemu 
lub konsorcjum, który/które wniosło opłatę
rejestracyjną przysługuje uprawnienie do 
obciążenia innych podmiotów pragnących 
uczestniczyć w rejestracji substancji, 
zgodnie z własną/wewnętrzną decyzją i w 
samodzielnie ustalonej wysokości. Tym 
samym przedsiębiorstwa i konsorcja mają
możliwość samodzielnego decydowania o 
podziale kosztów rejestracji.

Uzasadnienie

Skoro konsorcjum tworzone jest dobrowolnie, jego członkowie powinni mieć możliwość podzia
łu kosztów w sposób, który uważają za odpowiedni.

Poprawka 27
Artykuł 19 ustęp 1

1. Z zastrzeżeniem art. 21 substancje nie 
mogą być produkowane albo importowane 
na terytorium Wspólnoty, jeżeli nie zostały 
zarejestrowane zgodnie z odpowiednimi 
przepisami niniejszego tytułu.

1. Z zastrzeżeniem art. 21 substancje nie 
mogą być produkowane albo importowane 
na terytorium Wspólnoty, jeżeli nie zostały 
zarejestrowane zgodnie z odpowiednimi 
przepisami niniejszego tytułu.

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 gdy Agencja wyda odmienną
decyzję 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. 
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W przypadku przedstawienia dokumentów 
rejestracyjnych substancji wprowadzonych w 
ciągu 2 miesięcy przed odpowiednią datą
ustaloną w art. 21, jak określono w art. 18 
ust. 2, rejestrujący może kontynuować
produkcję albo import substancji przez 3 
miesiące od ustalonej daty albo do momentu 
odmowy rejestracji przez Agencję, 
którakolwiek data będzie wcześniejsza.

W przypadku przedstawienia dokumentów 
rejestracyjnych substancji wprowadzonych w 
ciągu 2 miesięcy przed odpowiednią datą
ustaloną w art. 21, jak określono w art. 18 
ust. 2, rejestrujący może kontynuować
produkcję albo import substancji przez 3 
miesiące od ustalonej daty albo do momentu 
odmowy rejestracji przez Agencję, 
którakolwiek data będzie wcześniejsza.

W przypadku nierejestrowanych 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 wyprowadzenia 
substancji z rynku, w tym dla tego 
konkretnego zastosowania.

Uzasadnienie

Ust. 2 wskazuje, że należy zaprzestać wszelkiej produkcji do czasu uzyskania dalszych 
instrukcji. Doprowadzi to do wystąpienia zakłóceń na rynku oraz w polityce gospodarczej 
przedsiębiorstw. Produkcja musi być kontynuowana do czasu wydania odmiennej decyzji 
przez Agencję.
Wyprowadzenie z rynku lub zaniechanie konkretnego zastosowania mogłoby wpłynąć na 
znaczną liczbę preparatów i formuły produkcji, zmuszając do jej zmiany oraz długotrwałych 
działań walidacyjnych. Dlatego dalsi użytkownicy potrzebują czasu, by zmienić i potwierdzić
swoje nowe formuły, kontynuując równocześnie produkcję. Warunkiem kontynuowania 
produkcji jest przyznanie dostawcom dodatkowego okresu do czasu wygaśnięcia terminu na 
wyprowadzenie substancji.

Poprawka 28
Artykuł 23 ustęp 1

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

1. W celu unikania przeprowadzania 
niepotrzebnych badań na zwierzętach, 
badania na kręgowcach dla celów niniejszego 
rozporządzenia będą przeprowadzane tyko w 
ostateczności.
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W celu ograniczenia niepotrzebnego 
powielania innych badań rejestrujących 
zachęca się usilnie do wymiany wyników 
badań i innych danych.

Poprawka 29
Artykuł 23 ustęp 2

2. Udostępnianie danych i wspólne zg
łaszanie informacji zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem dotyczy informacji 
technicznych, a w szczególności informacji 
odnoszących się do swoistych właściwości 
substancji. Rejestrujący nie będą wymieniać
informacji o ich handlowej działalności, w 
szczególności informacji dotyczących mo
żliwości produkcji, wielkości produkcji albo 
sprzedaży, wielkości importu albo udziałów 
w rynku.

2. Udostępnianie danych i wspólne zg
łaszanie informacji zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem dotyczy informacji 
technicznych, a w szczególności informacji 
odnoszących się do swoistych właściwości 
substancji. Rejestrujący nie będą wymieniać
informacji o ich handlowej działalności, w 
szczególności informacji dotyczących mo
żliwości produkcji, wielkości produkcji albo 
sprzedaży, wielkości importu albo udziałów 
w rynku. Komisja opracuje wytyczne okre
ślające sposób, w jaki konsorcja mogą
zapewnić zgodność z zasadami konkurencji 
w zakresie udostępniania danych.

Poprawka 30
Artykuł 23 ustęp 3

Wszelkie podsumowania badań albo szczegó
łowe podsumowania badań sprzed 
przynajmniej 10 lat przedstawione w toku 
rejestracji mogą być swobodnie udostępniane 
przez Agencję wszystkim innym rejestruj
ącym i potencjalnym rejestrującym.

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

Uzasadnienie

W celu utrzymania zachęty do innowacji, obowiązek udostępniania danych powinien dotyczyć
podsumowań i szczegółowych podsumowań badań na kręgowcach. Takie jest również
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znaczenie przepisów art. 23 ust. 4. Obowiązkowemu udostępnianiu danych ze względu na to, 
że są one przedmiotem prawa własności, towarzyszyć powinna zawsze finansowa 
rekompensata. W celu uzgodnienia niniejszych przepisów z innymi podobnymi przepisami, np. 
tymi, które dotyczą substancji biobójczych, okres, w którym przysługuje to odszkodowanie, 
należy przedłużyć do 15 lat.

Poprawka 31
Artykuł 23 ustęp 4 a (nowy)

4a. Każdy producent, importer lub dalszy u
żytkownik może wyznaczyć stronę trzecią
jako przedstawiciela we wszystkich post
ępowaniach na mocy niniejszego tytułu.

Uzasadnienie

Firmy powinny mieć zawsze możność reprezentacji przez strony trzecie ze względu na poufnoś
ć lub ze względów praktycznych.

Poprawka 32
Artykuł 24 ustęp 1 i 2

1. Przed przeprowadzeniem badań na kr
ęgowcach w celu uzyskania informacji 
wymaganych na potrzeby rejestracji stosuje 
się ust. 2, 3 i 4.

skreślony

2. Potencjalny rejestrujący powinien 
skonsultować informacje z bazy danych, o 
której mowa w art. 73 ust. 2 lit. (d) w celu 
uzyskania informacji czy ta sama 
substancja została już zarejestrowana

Uzasadnienie

Ustępy te są zbędne, ponieważ zgodnie z ust. 3 rejestrujący zawsze musi zwrócić się do 
Agencji, nawet jeśli wcześniej sprawdził bazę danych.

Poprawka 33
Artykuł 24 ustęp 3
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3. Potencjalny rejestrujący zwróci się z 
wnioskiem do Agencji, czy w celu 
rejestracji tej samej substancji zostały 
wniesione dokumenty rejestracyjne. Razem 
z wnioskiem potencjalny rejestrujący 
dostarczy następujące informacje:

3. W celu spełnienia wymaganych przy 
rejestracji wymogów informacyjnych, przed 
przeprowadzeniem eksperymentów na kr
ęgowcach potencjalny rejestrujący zwraca 
się do Agencji z zapytaniem czy dostępne są
dla tej samej substancji potrzebne mu 
informacje związane z eksperymentami na 
kręgowcach. Razem z wnioskiem 
potencjalny rejestrujący dostarczy następuj
ące informacje:

a) dane identyfikacyjne rejestrującego; a) dane identyfikacyjne rejestrującego;
b) dane identyfikacyjne substancji, jak okre
ślono w załączniku IV, sekcja 2.1 i 2.3;

b) dane identyfikacyjne substancji, jak okre
ślono w załączniku IV, sekcja 2.1 
i 2.3;

c) o wymaganiach w zakresie informacji, 
które będą zobowiązywać go do 
przeprowadzenia nowych badań na kr
ęgowcach;

c) o wymaganiach w zakresie informacji, 
które będą zobowiązywać go do 
przeprowadzenia nowych badań na kr
ęgowcach;

d) o wymaganiach w zakresie
informacji, które będą zobowiązywać go do 

przeprowadzenia innych badań.

Uzasadnienie

Nie to jest miarodajne, czy substancja została poddana procedurze rejestracji. Sprawdzanie 
bazy danych powinno przede wszystkim obejmować sprawdzenie, czy istnieją wyniki badań
przeprowadzonych na kręgowcach. Agencja powinna tu też uwzględnić badania pochodzące z 
innych źródeł (patrz art. 23 ust. 1 zdanie 3)

Ponadto informacja, że substancja już została zarejestrowana, dostarczyłaby pytającemu 
potencjalnemu rejestrującemu informacji, istotnych z punktu widzenia konkurencji. Należy 
unikać tego rodzaju możliwości wybadania rynku. Jeśli chodzi o wyniki badań
nieprowadzonych na kręgowcach, obowiązuje art. 23 a (nowy).

Poprawka 34
Artykuł 24 ustęp 4
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4. Jeżeli ta sama substancja nie została 
wcześniej zarejestrowana, Agencja 
informuje o tym potencjalnego rejestruj
ącego.

4. W przypadku, gdy Agencja posiada 
pewność, że potencjalny rejestrujący 
zamierza wytwarzać lub importować okre
śloną substancję, musi ona ustalić czy 
Komisja posiada dostęp do informacji w 
sprawie badań przeprowadzanych na kr
ęgowcach, określonych w ust. 1 lit.c), a tak
że czy przeprowadzone zostało wstępne post
ępowanie sprawdzające określone w ust. 1. 
Jeżeli tak nie jest, Agencja zwraca się do w
łaściwych organów danego Państwa Cz
łonkowskiego z zapytaniem o dostęp do 
danych lub innych informacji. Agencja 
informuje potencjalnego rejestrującego o 
wynikach postępowania sprawdzającego.

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do ust. 3 zdanie1. Trzeba unikać takiego wybadania rynku. Ponadto 
przepis stanowi zbędne biurokratyczne obciążenie Agencji. Ważne jest, aby Agencja mogła się
upewnić, że pytający rzeczywiście zamierza produkować substancję (uniknięcie wybadania 
rynku).

Gwarantuje się jednak, że pytający dowie się, czy były przeprowadzone określone badania na 
kręgowcach i czy konkurencja zgłaszała podobne zapytania. Ta ostatnia informacja jest 
potrzebna, aby wkroczyły przepisy art. 25 a. 

Poprawka 35
Artykuł 24 ustęp 5
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5. Jeżeli ta sama substancja została wcześniej 
zarejestrowana przynajmniej w ciągu 
ostatnich 10 lat, Agencja informuje niezw
łocznie potencjalnego rejestrującego 
o nazwiskach/nazwach oraz adresach 
poprzednich rejestrujących i o odpowiednich 
przedstawionych przez nich 
podsumowaniach badań przeprowadzonych 
na kręgowcach albo szczegółowych 
podsumowaniach badań przeprowadzonych 
na kręgowcach, zależnie od okoliczności.

5. Jeżeli ta sama substancja została wcześniej 
zarejestrowana przynajmniej w ciągu 
ostatnich 10 lat, Agencja informuje najpierw 
poprzedniego rejestrującego, aby upewnić
się, czy zezwala on na ujawnienie swojego 
nazwiska/nazwy. W przypadku wyrażenia 
zgody Agencja informuje niezwłocznie 
potencjalnego rejestrującego o 
nazwiskach/nazwach oraz adresach 
poprzednich rejestrujących. W każdym 
przypadku Agencja informuje niezwłocznie
o odpowiednich przedstawionych przez nich 
podsumowaniach badań przeprowadzonych 
na kręgowcach albo szczegółowych 
podsumowaniach badań przeprowadzonych 
na kręgowcach, zależnie od okoliczności.

Badań tych nie powtarza się. Badań tych nie powtarza się.

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

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

Agencja jednocześnie informuje poprzednich 
rejestrujących o nazwisku/nazwie oraz 
adresie potencjalnego rejestrującego.

Agencja jednocześnie informuje poprzednich 
rejestrujących o nazwisku/nazwie oraz 
adresie potencjalnego rejestrującego lub 
strony trzeciej jako przedstawiciela 
wyznaczonego na mocy art. 23 ust. 4a 
(nowy).

Uzasadnienie

Dane poprzednich rejestrujących należy chronić przed ujawnieniem nowym rejestrującym i 
vice versa, co dotyczy przypadków gdy mogłoby to doprowadzić do ujawnienia tajemnic 
handlowych.

Poprawka 36
Artykuł 24 ustęp 6
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6. Jeżeli inny potencjalny rejestrujący zwrócił
się z wnioskiem w sprawie tej samej 
substancji, Agencja udostępnia niezwłocznie 
potencjalnym rejestrującym ich wzajemne 
nazwiska/nazwy oraz adresy i informuje ich o 
zakresie badań przeprowadzanych na kr
ęgowcach wymaganych od obydwu 
potencjalnych rejestrujących.

6. Jeżeli inny potencjalny rejestrujący zwrócił
się z wnioskiem w sprawie tej samej 
substancji, a możliwość ujawnienia nie 
została ograniczona w przepisach art. 102, 
115 ust. 2 i art. 116, Agencja udostępnia 
niezwłocznie potencjalnym rejestrującym ich 
wzajemne nazwiska/nazwy oraz adresy i 
informuje ich o zakresie badań
przeprowadzanych na kręgowcach 
wymaganych od obydwu potencjalnych 
rejestrujących.

Uzasadnienie

Poprawka wyjaśnia, że ujawnianie tożsamości poprzednich rejestrujących substancje 
chemiczne podlega ograniczeniom związanym z wymogiem zachowania poufności określonym 
w art. 102 i zdefiniowanym bardziej szczegółowo w art. 115 ust. 2 i 116. Ze względu na 
konkurencję panującą w przemyśle elektronicznym, wiele substancji chemicznych 
wykorzystywanych w procesie produkcji otoczonych jest ścisła tajemnicą. Te chemiczne 
„receptury” uznawane są za przedmiot własności intelektualnej. Ujawnienie tożsamości 
podmiotu zajmującego się istotną substancją chemiczną może pociągać za sobą wyjawienie 
konkurentom poufnych informacji gospodarczych dotyczących procesów produkcyjnych 
realizowanych przez producenta a nawet umożliwić konkurencji odtworzenie tych procesów.
W związku z tym tożsamość poprzednich rejestrujących należy chronić przed ujawnieniem 
nowym rejestrującym. Chociaż należy dążyć do ograniczenia ilości badań na kręgowcach, nie 
może to odbywać się kosztem ujawniania poufnych informacji gospodarczych dotyczących 
poprzednich rejestrujących. O tym, czy jego tożsamość i dokumentacja uprzednio 
przeprowadzonych badań powinna zostać ujawniona nowemu rejestrującemu, powinien 
decydować sam poprzedni rejestrujący. Podobnie, w przypadku gdy dalsi użytkownicy decyduj
ą się na poniesienie kosztów związanych z rejestracją odrębnego dalszego zastosowania, nie 
należy wprowadzać obowiązku ujawnienia go w górę łańcuch dostaw producentowi substancji 
chemicznej, jeżeli byłoby to sprzeczne z celem, dla którego dokonano odrębnej rejestracji.

Poprawka 37
Artykuł 25 ustęp 1

- 1. W przypadku, gdy istnieją już wyniki 
badań przeprowadzanych na kręgowcach 
lub też w przypadku, gdy inny rejestrujący 
rozpoczął prowadzenie takich badań, 
potencjalny rejestrujący nie może powtarza
ć lub przeprowadzać tego typu badań.
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-1a W takich przypadkach Agencja lub w
ładze krajowe zwracają się do właściciela(i) 
danych uzyskanych na podstawie 
eksperymentów przeprowadzanych na kr
ęgowcach lub też do osoby przeprowadzaj
ącej takie badania z zapytaniem czy jest/są
on/oni gotowi do ujawnienia swojej to
żsamości. Jeżeli zgoda została uzyskana, 
Agencja informuje potencjalnego rejestruj
ącego o nazwisku/nazwie i adresie wła
ściciela(i) danych uzyskanych na podstawie 
eksperymentów przeprowadzanych na kr
ęgowcach lub osoby/osób zaanga
żowanej(ych) w takie badania, a także o 
tym, czy zostały już przedłożone odnośne 
podsumowania lub wstępne podsumowania 
wyników badań, a jeżeli tak, to jakie.
-1b Jeżeli zgoda nie została uzyskana, 
Agencja wszczyna procedurę opisaną poni
żej, przy zachowaniu charakteru poufnego 
zgodnie z postanowieniami art. 116.

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

1. W przypadku wydania przez 
poprzedniego rejestrującego zgody, 
potencjalny rejestrujący zwraca się do 
niego o potrzebne mu do rejestracji 
informacje uzyskane na podstawie 
eksperymentów przeprowadzanych na kr
ęgowcach.

Uzasadnienie

Zgodnie z projektem COM pytający potencjalny rejestrujący zawsze może zidentyfikować
poprzedniego rejestrującego. Przepis ten narusza ochronę identyfikacji poprzedniego 
rejestrującego. Automatycznego ujawniania danych identyfikacyjnych nie przewiduje także 
art. 116. W poszczególnych przypadkach kwestia ujawnienia danych identyfikacyjnych 
powinna podlegać zbadaniu. Dzięki proponowanemu uregulowaniu właściciel wyników badań
zyskuje możliwość zachowania poufności swojej osoby.

Chodzi przy tym o jasne postawienie sprawy, że nie wolno powtarzać badań na kręgowcach.
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W związku ze znaczeniem tej zasady wprowadzenie odrębnego ustępu jest uzasadnione. Nast
ępne ustępy obejmują przepisy w sprawie podziału poufnych danych i kosztów. Tego rodzaju 
uregulowania sprawdziły się w praktyce niemieckiego przemysłu chemicznego.

Przewidywany dotychczas bezpłatny dostęp do badań sprzed przynajmniej 10 lat jest 
niedopuszczalny. Obowiązujące prawo w zakresie zgłaszania nowych substancji obejmuje 
swobodne wykorzystywanie danych zgłoszeniowych jedynie w zakresie zestawu danych 
podstawowych ale nie w zakresie kosztownych badań.

Przepisy w sprawie podziału wyników badań niepochodzących z badań na zwierzętach 
zawarte są teraz w nowym art. 23 a.

Poprawka 38
Artykuł 25 ustęp 5

5. Poprzedni rejestrujący ma(mają) 1 miesiąc 
od otrzymania informacji, o której mowa w 
ust. 4, na poinformowanie potencjalnego 
rejestrującego i Agencji o kosztach 
poniesionych przez niego(nich) w celu 
wykonania badań. Na wniosek potencjalnego 
rejestrującego Agencja podejmuje decyzję o 
udostępnieniu mu zależnie od okoliczności 
odpowiednich podsumowań albo wyników 
badań lub szczegółowych podsumowań albo 
wyników badań, po okazaniu dowodu zap
łaty 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 zależnie od okoliczności 
odpowiednich podsumowań albo wyników 
badań lub szczegółowych podsumowań albo 
wyników badań, po okazaniu dowodu zap
łaty poprzedniemu(im) rejestrującemu(ym) 
kwoty określonej w art. 25 ust. 8a.

Uzasadnienie

Dziwne wydaje się rozwiązanie zakładające, że każdy potencjalny rejestrujący zobowiązany 
jest do zapłacenia 50% pierwotnych kosztów badań, niezależnie od wielkości produkcji oraz 
liczby potencjalnych lub poprzednich rejestrujących. Art. 25 ust. 8a (nowy) ustanawia 
mechanizm bardziej sprawiedliwego podziału pierwotnych kosztów badań.

Poprawka 39
Artykuł 25 ustęp 6
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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 kwoty 
określonej w art. 25 ust. 8a, egzekwowalne 
na drodze sądowej.

Uzasadnienie

Poprawka stanowi konsekwencję poprzedniej poprawki do art. 25.

Poprawka 40
Artykuł 25 ustęp 8

8. Określony w art. 19 ust. 1 okres będzie 
dla nowego rejestrującego przedłużony o 4 
miesiące, na życzenie poprzedniego rejestruj
ącego.

8. Określony w art. 19 ust.1 okres będzie 
dla nowego rejestrującego przedłużony
na życzenie poprzedniego rejestruj
ącego o czas odpowiadający rzeczywistemu 
nakładowi czasowemu wymaganemu do 
przeprowadzenia odpowiednich badań i 
koniecznych ocen.

Uzasadnienie

Okres ten musi odpowiadać rzeczywistemu nakładowi czasowemu wymaganemu do 
przeprowadzenia badań i uzyskania właściwych danych.

Poprawka 41
Artykuł 25 ustęp 8 a (nowy)
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Agencja opracowuje wytyczne, które należy 
zastosować przy określaniu podziału 
kosztów w przypadkach, gdy strony nie mog
ą wewnętrznie dojść do porozumienia.
Wytyczne muszą być uczciwe i przejrzyste 
oraz odzwierciedlać liczbę zaangażowanych 
stron i ich wielkość produkcji.

Poprawka 42
Artykuł 26 ustęp 1

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

1. W celu dokonania wstępnej rejestracji 
substancji wprowadzonej każdy producent 
lub importer substancji, której ilość równa 
jest lub przekracza jedną tonę rocznie 
zobowiązany jest do dostarczenia do 
Agencji, dla celów ustalenia listy substancji 
i częściowego włączenia do agencyjnej bazy 
danych, wszystkich następujących 
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 nazwisko/nazwę i adres oraz 
nazwisko osoby kontaktowej;

c) rozważany termin rejestracji/zakres tona
żu;

a) informację o producencie lub importerze 
lub o substancji w formie określonej w art. 
9 lit. a) pkt. i) oraz pkt. ii);
b) informacje dotyczące zastosowania w 
formie określonej w art. 9 lit. a) pkt. iii);

c) przypisanie zidentyfikowanych zastosowa
ń do kategorii zastosowań i ekspozycji 
zgodnie z załącznikiem Iaa;

d) wskazanie właściwości/kierunków dzia
łania (ang. 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 lit. 
d) obejmują badania przeprowadzane na kr
ęgowcach czy nie i jeżeli nie, czy rozważa 
on złożenie twierdzącej deklaracji dla 
potrzeb art. 9 lit. a) pkt. x) wraz z 
dokumentami rejestracyjnymi.

d) posiadane lub znane producentowi lub 
importerowi dane fizykochemiczne, a także 
informacje toksykologiczne zawierające co 
najmniej dane spełniające wymogi zał
ącznika V;

e) informację o klasyfikacji i oznakowaniu 
substancji w formie określonej w art. 9 lit. 
a) pkt. iv);
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ea) sugestie w odniesieniu do dalszego 
testowania substancji mającego na celu 
określenie znanego lub możliwego ryzyka, 
w przypadku gdy takowe znane jest 
producentowi lub importerowi, oraz
eb) sugestie dotyczące klasyfikacji 
substancji w myśl art. 9 lit. c).

Potencjalny rejestrujący może ograniczyć
informacje, które mają być dostarczone 
zgodnie z akapitem 1, do tych właściwo
ści/parametrów docelowych (ang. 
endpoints), dla których wymagane jest 
przeprowadzenie badań.

Uzasadnienie

Opierając się na zasadzie „jedna substancja – jedna rejestracja” trzeba zmienić uzależnione 
od ryzyka wymogi informacyjne rejestracji wstępnej. Jednocześnie, z uwagi na centralną rolę
Agencji nie ma potrzeby żądania obowiązkowego przedkładania wszystkich informacji przez 
każdego producenta lub importera, co zdecydowanie odciąży tychże producentów i 
importerów, zwłaszcza jeśli reprezentują oni małe i średnie przedsiębiorstwa. Pierwsza opłata 
jest wnoszona już w momencie rejestracji wstępnej, gdyż właśnie wtedy Agencja wykonuje 
swoje zadanie. Dzięki temu można m.in. obniżyć wysokość opłaty rejestracyjnej. Agencja 
zbiera informacje dotyczące danej substancji na listach substancji

Poprawka 43
Artykuł 26 ustęp 2

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

2. Aby wniosek odpowiadał terminom okre
ślonym w art. 21 informacje dostarczane są
nie później niż rok po wejsciu w życie 
niniejszego rozporządzenia.

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

a) W ciągu jednego miesiąca od zako
ńczenia etapu wstępnej rejestracji, Agencja 
publikuje listę substancji zgłoszonych na 
podstawie art. 26 ust. 1, podając nazwę
substancji, numer CAS oraz informację, 
czy choćby jeden producent lub importer 
zobowiązany jest do rejestracji w ciągu 5 
lat.
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b) terminem ustalonym w art. 21 ust. 2 dla 
substancji wprowadzonych produkowanych 
albo importowanych w ilościach co 
najmniej 1 tony rocznie.

b) W wyjątkowych przypadkach, w ciągu 6 
miesięcy od opublikowania listy 
wprowadzonych substancji, zgodnie z ust. 
2a, producenci lub importerzy mogą zg
łaszać Agencji uzupełnienia lub poprawki. 
Są oni zobowiązani do uzasadnienia 
potrzeby skorzystania z przedłużonego 
terminu. Agencja w ciągu miesiąca 
ponownie publikuje ostateczną listę
substancji wprowadzonych.

Uzasadnienie

Opierając się na zasadzie „jedna substancja – jedna rejestracja” trzeba zmienić uzależnione 
od ryzyka wymogi informacyjne rejestracji wstępnej. Jednocześnie, z uwagi na centralną rolę
Agencji nie ma potrzeby żądania obowiązkowego przedkładania wszystkich informacji przez 
każdego producenta lub importera, co zdecydowanie odciąży tychże producentów i 
importerów, zwłaszcza jeśli reprezentują oni małe i średnie przedsiębiorstwa. Pierwsza opłata 
jest wnoszona już w momencie rejestracji wstępnej, gdyż właśnie wtedy Agencja wykonuje 
swoje zadanie. Dzięki temu można m.in. obniżyć wysokość opłaty rejestracyjnej. Agencja 
zbiera informacje dotyczące danej substancji na listach substancji

Poprawka 44
Artykuł 26 ustęp 3

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

3. W chwili przedkładania dokumentów do 
rejestracji wstępnej pobierana jest opłata, 
przy określaniu której zastosowana może 
zostać obniżka związana z dostarczoną
informacją.

Uzasadnienie

Opierając się na zasadzie „jedna substancja – jedna rejestracja” trzeba zmienić uzależnione 
od ryzyka wymogi informacyjne rejestracji wstępnej. Jednocześnie, z uwagi na centralną rolę
Agencji nie ma potrzeby żądania obowiązkowego przedkładania wszystkich informacji przez 
każdego producenta lub importera, co zdecydowanie odciąży tychże producentów i 
importerów, zwłaszcza jeśli reprezentują oni małe i średnie przedsiębiorstwa. Pierwsza opłata 
jest wnoszona już w momencie rejestracji wstępnej, gdyż właśnie wtedy Agencja wykonuje 
swoje zadanie. Dzięki temu można m.in. obniżyć wysokość opłaty rejestracyjnej. Agencja 
zbiera informacje dotyczące danej substancji na listach substancji

Poprawka 45
Artykuł 26 ustęp 4
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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.

skreślony

Uzasadnienie

Opierając się na zasadzie „jedna substancja – jedna rejestracja” trzeba zmienić uzależniona 
odryzyka wymogi informacyjne rejestracji wstępnej. Jednocześnie, z uwagi na centralną rolę
Agencji nie ma potrzeby żądania obowiązkowego przedkładania wszystkich informacji przez 
każdego producenta lub importera, co zdecydowanie odciąży tychże producentów i 
importerów, zwłaszcza jeśli reprezentują oni małe i średnie przedsiębiorstwa. Pierwsza opłata 
jest wnoszona już w momencie rejestracji wstępnej, gdyż właśnie wtedy Agencja wykonuje 
swoje zadanie. Dzięki temu można m.in. obniżyć wysokość opłaty rejestracyjnej. Agencja 
zbiera informacje dotyczące danej substancji na listach substancji

Poprawka 46
Artykuł 26 ustęp 5

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 organy Państw Cz
łonkowskich także otrzymają dostęp do tych 
danych.

5. Agencja rejestruje informacje dostarczone 
zgodnie z ust. 1 do 4 w bazie danych. Jeżeli 
możliwość ujawnienia nie została 
ograniczona w przepisach art. 102, 
115 ust. 2 i art. 116, Agencja umożliwi dost
ęp do danych przechowywanych w 
odniesieniu do każdej substancji 
producentom i importerom, którzy 
dostarczyli dane o tej substancji zgodnie z 
ust. 1 do 4. Właściwe organy Państw Cz
łonkowskich także otrzymają dostęp do tych 
danych.

Poprawka 47
Artykuł 26 a (nowy)
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Artykuł 26 a

Kompetencje i ochrona prawna
1. Jeżeli nie określono inaczej Agencja 
odpowiedzialna jest za decyzje związane z 
niniejszym tytułem. 

2. Odwołania od decyzji Agencji składane s
ą zgodnie z postanowieniami art. 87, 88 i 
89.

Uzasadnienie

Gwoli jasności sprawy kompetencje Agencji należy wyraźnie podkreślić w odniesieniu do cało
ści tytułu III. Zamiast enumeratywnego wyliczania powinno zostać określone centralnie prawo 
złożenia odwołania.

Poprawka 48
Artykuł 27

Artykuł 27

Forum Wymiany Informacji o 
Substancjach

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).

skreślony

2. Celem każdego SIEF jest zmniejszenie 
powielania badań poprzez wymianę
informacji. Uczestnicy SIEF udostępniają
innym istniejące wyniki badań, reagują na 
wnioski innych uczestników o udost
ępnienie informacji, wspólnie identyfikują
zapotrzebowania na dalsze badania i 
organizują ich przeprowadzenie.

Uzasadnienie

Z uwagi na centralną rolę Agencji w gromadzeniu informacji o substancjach Artykuł ten mo
żna skreślić. Dzięki temu znikają też przede wszystkim wiążące się z tą sprawą tak 
dyskutowane  problemy cywilno-prawne.
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Poprawka 49
Artykuł 29 ustęp 1 akapit 1 a (nowy)

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 jest wymogiem nieproporcjonalnym.

Poprawka 50
Artykuł 29 ustęp 3 akapit 1

3. Jeżeli preparat nie spełnia kryteriów 
klasyfikacji jako niebezpieczny zgodnie z art. 
5, 6 i 7 dyrektywy 1999/45/WE, ale zawiera, 
w stężeniach wynoszących co najmniej 1% 
wagowo w przypadku preparatów nie będ
ących gazami lub co najmniej 0,2% objęto
ściowo w przypadku preparatów występuj
ących w postaci gazu, przynajmniej jedną
substancję stwarzającą zagrożenie dla 
zdrowia lub środowiska albo jedną substancj
ę, w przypadku której został ustalony we 
Wspólnocie normatyw higieniczny w 
środowisku pracy, osoba odpowiedzialna za 
wprowadzenie tego preparatu do obrotu, bez 
względu na to czy jest to producent, 
importer, dalszy użytkownik czy dystrybutor, 
dostarcza na żądanie dalszemu u
żytkownikowi, kartę charakterystyki sporz
ądzoną zgodnie z załącznikiem Ia.

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

Uzasadnienie

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznych powinna być przesyłana dalszemu u
żytkownikowi automatycznie.

Poprawka 51
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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, w tym 
deskryptywny opis scenariuszy narażenia, 
umieszcza się w załączniku do karty 
charakterystyki i/lub udostępnia w formie 
elektronicznej.

Uzasadnienie

Kategorie zastosowania i narażenia stanowią główny instrument przekazu informacji o 
środkach zarządzania ryzykiem, granicznych wartościach narażenia i warunkach stosowania.

Poprawka 52
Artykuł 29 ustęp 8 część wprowadzająca

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 
niniejszymi przepisami 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

Obowiązek ponownego przesyłania karty charakterystyki wyłącznie z powodu wejścia w życie 
rozporządzenia, mimo że jest ona już w posiadaniu odbiorcy, pociągałby za sobą zbędne 
koszty.

Poprawka 53
Artykuł 30 ustęp 1 litery a) do d)

a) numer(y) rejestracji, jak określono w 
art. 18 ust. 1, jeśli jest(są) dostępny;
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b) informację czy substancja podlega 
procedurze udzielania zezwoleń i szczegóły 
związane z każdym udzieleniem albo odmow
ą udzielenia zezwolenia zgodnie z 
przepisami tytułu VII w tym łańcuchu 
dostawy;

b) informację czy substancja podlega 
procedurze udzielania zezwoleń i szczegóły 
związane z każdym udzieleniem albo odmow
ą udzielenia zezwolenia zgodnie z przepisami 
tytułu VII w tym łańcuchu dostawy;

c) szczegóły dotyczące każdego przypadku 
zastosowania ograniczenia zgodnie z 
przepisami tytułu VIII;

c) szczegóły dotyczące każdego przypadku 
zastosowania ograniczenia zgodnie z 
przepisami tytułu VIII;

d) wszelkie inne dostępne i odpowiednie 
informacje dotyczące substancji niezbędne 
do zidentyfikowania i podjęcia 
odpowiednich środków zapobiegawczych 
związanych z zarządzaniem ryzykiem.

d) wszelkie inne dostępne i odpowiednie 
informacje dotyczące substancji niezbędne do 
zidentyfikowania i podjęcia odpowiednich 
środków zapobiegawczych związanych z 
zarządzaniem ryzykiem w przypadku 
dalszych użytkowników.

Uzasadnienie

Konieczność numerowania na karcie charakterystyki numerów rejestracji substancji 
niesklasyfikowanych, podczas gdy najwyraźniej nie jest to wymagane w przypadku substancji 
sklasyfikowanych, jest przejawem niespójności. Może chodzić o dane poufne, dotyczące na 
przykład preparatów.

Poprawka 54
Artykuł 30 ustęp 2 akapit 1

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

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

a) w przypadku pojawienia się dostępnych 
nowych informacji, niezbędnych do 
zidentyfikowania i podjęcia odpowiednich 
środków zapobiegawczych związanych z 
zarządzaniem ryzykiem;

a) w przypadku pojawienia się dostępnych 
nowych informacji, niezbędnych do 
zidentyfikowania i podjęcia odpowiednich 
środków zapobiegawczych związanych z 
zarządzaniem ryzykiem;

b) w przypadku zarejestrowania substancji; b) w przypadku zarejestrowania substancji;

c) w przypadku udzielenia albo odmowy 
udzielenia zezwolenia;

c) w przypadku udzielenia albo odmowy 
udzielenia zezwolenia;

d) w przypadku zastosowania ograniczenia. d) w przypadku zastosowania ograniczenia.
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Uzasadnienie

Dostosowanie do nowych technologii.

Poprawka 55
Artykuł 31 część wprowadzająca

Każdy uczestnik łańcucha dostawy substancji 
albo preparatu przekazuje kolejnemu 
uczestnikowi albo dystrybutorowi w górę ła
ńcucha dostawy następujące informacje:

Jeżeli nie stanowią one informacji 
poufnych chronionych przez art. 116, każdy
uczestnik łańcucha dostawy substancji albo 
preparatu przekazuje kolejnemu 
uczestnikowi albo dystrybutorowi w górę ła
ńcucha dostawy następujące informacje:

Uzasadnienie

Należy zwolnić dalszych użytkowników z przekazywania informacji w górę łańcucha dostaw, je
żeli wiązałoby się to z ujawnieniem poufnych informacji o użytkowniku lub konkretnym 
zastosowaniu substancji chemicznej. Jeżeli przykładowo dalszy użytkownik odkrył unikalną
metodą zastosowania substancji chemicznej, może zdecydować się na indywidualną rejestracj
ę tego zastosowania, tak aby producent chemikaliów nie dowiedział się o tym specyficznym 
zastosowaniu i nie przekazał tej informacji konkurentom dalszego użytkownika.

Poprawka 56
Artykuł 31 a (nowy)
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Artykuł 31 a
Obowiązek przedstawienia informacji o 

substancjach w wyrobach

1. Uczestnik łańcucha dostaw substancji i 
preparatów, który wprowadza do wyrobu 
substancję, która spełnia kryteria, o których 
mowa w art. 54 lit. a)-d) lub została 
zidentyfikowana zgodnie z art. 54 lit. f) albo 
spełnia kryteria związane z obowiązkiem 
wypełnienia karty charakterystyki i/lub 
przekazania informacji zgodnie z art. 29 i 
30, dostarcza te informacje wraz z kartą
charakterystyki specjalistycznym 
odbiorcom, którzy następnie stosują ten 
wyrób, jeżeli takich informacji zażądał
odbiorca.
2. Dostawca wyrobu przekazuje 
konsumentom informacje na temat 
substancji występującej w wyrobie, jeżeli 
substancja ta spełnia kryteria udzielenia 
zezwolenia zgodnie z art. 54 lub kryteria zwi
ązane z obowiązkiem dostarczenia 
informacji zgodnie z art. 29 i 30, w 
indywidualnych przypadkach, gdy takich 
informacji zażądał konsument.

Uzasadnienie

Funkcjonowanie REACH wymaga przepływu informacji wzdłuż łańcucha dostawy, poczynając
od producenta chemicznego, na dalszym użytkowniku kończąc. Niniejsza poprawka zapewnia 
przepływ niezbędnych informacji wzdłuż łańcucha dostawy, w celu lepszego zarządzania 
ryzykiem i większej zgodności z przepisami wspólnotowymi.

Poprawka 57
Artykuł 33



AD\580143PL.doc 37/44 PE 355.467v03-00

PL

Wszyscy uczestnicy łańcucha dostawy 
gromadzą i przechowują w dostępnej formie 
wszystkie informacje, wymagane w celu 
przestrzegania obowiązków wynikających z 
przepisów niniejszego rozporządzenia, przez 
okres co najmniej 10 lat od ostatniej daty 
produkcji, importu, dostarczania albo 
stosowania substancji w jej postaci własnej 
albo jako składnika preparatu. Każdy 
uczestnik łańcucha dostawy niezwłocznie 
przedkłada albo udostępnia te informacje na 
żądanie każdego właściwego organu pa
ństwa członkowskiego, na terenie którego 
ma swoją siedzibę tenże uczestnik łańcucha 
dostawy, albo Agencji, bez naruszania 
przepisów tytułu II i VI.

Wszyscy uczestnicy łańcucha dostawy 
gromadzą i przechowują w dostępnej formie 
wszystkie informacje, wymagane w celu 
przestrzegania obowiązków wynikających z 
przepisów niniejszego rozporządzenia, przez 
okres co najmniej 5 lat od ostatniej daty 
produkcji, importu, dostarczania albo 
stosowania substancji w jej postaci własnej 
albo jako składnika preparatu. Każdy 
uczestnik łańcucha dostawy niezwłocznie 
przedkłada albo udostępnia te informacje na 
żądanie Agencji, bez naruszania przepisów 
tytułu II i VI.

Uzasadnienie

Obowiązek przechowywania wszelkich informacji REACH przez 10 lat od zaprzestania 
produkcji, importu, dostaw i stosowania substancji stanowi dla MŚP znaczne obciążenie 
biurokratyczne. Termin ten należy skrócić do 5 lat.

Poprawka 58
Artykuł 34 ustęp 1 a (nowy)

1a. Przed rozpoczęciem 
wykorzystywania substancji dalszy 
odbiorca upewnia się czy planowane 
zastosowanie odpowiada kategorii 
zastosowania i narażenia określonej 
w chwili rejestracji lub 
przedstawionej w liście substancji 
zgodnie z art. 26a ust. 3-5.

Uzasadnienie

Do ust. 1 lit. a): dalszy użytkownik musi się upewnić, czy jego zastosowanie można zaliczyć do 
którejś z zarejestrowanych lub wstępnie zarejestrowanych kategorii zastosowania i narażenia.

Poprawka 59
Artykuł 34 ustęp 2
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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. Czyni
ąc 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
nieodpowiadający poddanej ocenie lub wst
ępnej rejestracji kategorii zastosowania lub 
kategorii narażenia, o którym informuje na 
piśmie producenta, importera albo dalszego u
żytkownika zaopatrującego go w tę
substancję, aby zastosowanie to stało się
zastosowaniem zidentyfikowanym. Czyniąc 
to, dostarcza on wystarczające informacje 
pozwalające dostawcy na przypisanie 
zastosowania do kategorii zastosowania i 
narażenia określonych w załączniku Iaa 
oraz na przygotowanie oceny narażenia dla 
tego zastosowania w ocenie bezpieczeństwa 
chemicznego dostawcy lub też w ustaleniu 
karty charakterystyki.

Uzasadnienie

Do ust. 2: wiąże się z poprawką 12 do art. 34 ust. 1 lit. a).

Poprawka 60
Artykuł 34 ustęp 4 akapit 1 i 2

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

4. Dalszy użytkownik substancji w jej postaci 
własnej albo jako składnik preparatu sporz
ądza, dla każdego zastosowania wykraczaj
ącego poza kategorię zastosowania i nara
żenia podaną w dostarczonej mu karcie 
charakterystyki, własną kartę
charakterystyki zgodną z postanowieniami 
załącznika I przy wzięciu pod uwagę
odmiennego zastosowania. Czyniąc to musi 
on przypisać odmienne zastosowanie do 
kategorii zastosowania i narażenia zgodnej 
z postanowieniami załącznika Iaa.

Jeżeli dalszy użytkownik wprowadza albo 
zaleca scenariusz narażenia, który zawiera 
jako minimum warunki opisane w 
przekazanym mu scenariuszu narażenia, nie 
musi on przygotowywać raportu bezpiecze
ństwa chemicznego.

Jeżeli dalszy użytkownik wprowadza albo 
zaleca scenariusz narażenia, który zawiera 
jako minimum warunki opisane w 
przekazanym mu scenariuszu narażenia, nie 
musi on przygotowywać raportu bezpiecze
ństwa chemicznego.

Uzasadnienie
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Do ust. 4: sporządzenie raportu bezpieczeństwa chemicznego stanowi znaczne obciążenie 
dalszgo użytkownika; wystarczy sporządzenie karty charakterystyki.

Poprawka 61
Artykuł 34 ustęp 5

5. Każdy dalszy użytkownik identyfikuje, 
wprowadza i, jeżeli jest to właściwe, zaleca 
odpowiednie środki zaradcze w celu wła
ściwej kontroli ryzyka zidentyfikowanego w:

5. Każdy dalszy użytkownik identyfikuje, 
wprowadza i, jeżeli jest to właściwe, zaleca 
odpowiednie środki zaradcze w celu wła
ściwej kontroli ryzyka zidentyfikowanego w
jego karcie charakterystyki.

a) dostarczonej(ych) mu karcie(ach) 
charakterystyki;
b) jego własnej ocenie bezpieczeństwa 
chemicznego.

Uzasadnienie

Do ust. 5-7: poprawki wiążą się z ww. poprawką 12 do art. 34 ust. 4.

Poprawka 62
Artykuł 34 ustęp 6

6. Dalsi użytkownicy przechowują ich 
raporty bezpieczeństwa chemicznego w 
sposób dostępny i aktualizują je.

6. Dalsi użytkownicy przechowują ich karty 
charakterystyki w sposób dostępny i 
aktualizują je.

Uzasadnienie

Do ust. 5-7: poprawki wiążą się z ww. poprawką 12 do art. 34 ust. 4.

Poprawka 63
Artykuł 34 ustęp 7

7. Art. 13 ust. 2 i 5 stosuje się mutatis 
mutandis.

skreślony

Uzasadnienie

Do ust. 5-7: poprawki wiążą się z ww. poprawką 12 do art. 34 ust. 4.
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Poprawka 64
Artykuł 34 a (nowy)

Artykuł 34a

Wspieranie metod zastepujących badania 
na zwierzętach

Zgodnie z celem rozporządzenia, jakim jest 
wspieranie metod zastępujących badania 
na zwierzętach, Komisja, Państwa Cz
łonkowskie oraz przemysł powinny zwiększy
ć nakłady i wysiłki na rzecz przyspieszenia 
rozwoju i uprawomocnienia metod 
alternatywnych.

Uzasadnienie

Cel rozporządzenia, jakim jest wspieranie metod zastępujących badania na zwierzętach, 
powinien znaleźć odbicie w tekście, szczególnie w świetle obecnego niedoboru zasobów, nik
łych wysiłków i powolnego postępu w rozwoju i dopuszczaniu metod alternatywnych.

Poprawka 65
Artykuł 35 tytuł i ustęp 1

Obowiązek dalszych użytkowników do 
przekazywania informacji

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 użytkownik zobowiązany jest 
przekazać do Agencji informacje wskazane 
w ust. 2 tego Artykułu, jeżeli dostarczona 
mu karta charakterystyki zawiera 
scenariusz narażenia i dalszy użytkownik 
stosuje substancję w sposób nie spełniający 
warunków opisanych w tym scenariuszu 
narażenia.

Obowiązek dalszych użytkowników do 
przekazywania informacji do Agencji

1. Jeżeli zgodnie z postanowieniem art. 34 
ust. 2 dalszy użytkownik przewiduje 
zastosowanie niezgodne z ocenioną przez 
producenta albo importera kategorią
zastosowania i narażenia, jest on zobowi
ązany do odpowiedniego poinformowania 
Agencji przed przystąpieniem do 
stosowania substancji w sposób niespełniaj
ący warunków kategorii zastosowania i 
narażenia.

Uzasadnienie

Wiąże się z poprawką 12 do art. 34.
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Poprawka 66
Artykuł 35 ustęp 2

2. Informacje przekazane przez dalszego u
żytkownika, przy użyciu arkusza okre
ślonego przez Agencję zgodnie z art. 108, 
zawierają następujące dane:

2. Informacje przekazane przez dalszego u
żytkownika, przy użyciu arkusza okre
ślonego przez Agencję zgodnie z art. 108, 
zawierają następujące dane:

a) jego dane identyfikacyjne i kontaktowe; a) jego dane identyfikacyjne i kontaktowe;

b) numer(y) rejestracji, jak określono w art. 
18 ust. 1, jeśli jest(są) dostępny;

b) numer(y) rejestracji, jak określono w art. 
18 ust. 1 albo numer rejestracji wstępnej 
zgodnie z art. 26a ust. 1, jeśli jest(są) dost
ępny(e);

c) dane identyfikacyjne substancji jak okre
ślono w załączniku IV, sekcja 2;

c) dane identyfikacyjne substancji jak okre
ślono w załączniku IV, sekcja 2;

d) dane identyfikacyjne producenta(ów) albo 
importera(ów), jeżeli są znane;

d) dane identyfikacyjne producenta(ów) albo 
importera(ów), jeżeli są znane;

e) krótki ogólny opis zastosowania(ń) 
substancji;

e) krótki ogólny opis zastosowania(ń) 
substancji z podaniem właściwych kategorii 
zastosowania i kategorii narażenia zgodnie 
z załącznikiem I aa włącznie.

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

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

Uzasadnienie

Wiąże się z poprawką 12 do art. 34.

Poprawka 67
Artykuł 64 ustęp 1
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1. Substancja w jej postaci własnej, jako sk
ładnik preparatu albo w produkcie, 
w stosunku do której zostały określone 
ograniczenia w załączniku XVI, nie może by
ć produkowana, wprowadzana do obrotu 
albo stosowana, chyba że spełnione są
warunki tego ograniczenia. Powyższego 
przepisu nie stosuje się do produkcji, 
wprowadzania do obrotu i stosowania 
substancji dla celów badań naukowych 
i rozwojowych albo badań dotyczących 
rozwoju produktu i procesu produkcji, 
w ilości nieprzekraczającej 1 tony rocznie.

1. Substancja w jej postaci własnej, jako sk
ładnik preparatu albo w produkcie, 
w stosunku do której zostały określone 
ograniczenia w załączniku XVI, nie może by
ć produkowana, wprowadzana do obrotu 
albo stosowana, chyba że spełnione są
warunki tego ograniczenia. Powyższego 
przepisu nie stosuje się do produkcji, 
wprowadzania do obrotu i stosowania 
substancji dla celów badań naukowych 
i rozwojowych albo badań dotyczących 
rozwoju produktu i procesu produkcji, 
w ilości niezbędnej dla celów badań dotycz
ących rozwoju produktu i procesu 
produkcji.

Uzasadnienie

Górny limit jest nieuzasadniony. Ograniczenia ilościowe powinny kierować się celem 
zastosowania.

Poprawka 68
Artykuł 66 ustęp 3

3. Agencja udostępni niezwłocznie na swojej 
stronie internetowej wszystkie dossier 
zgodne z wymaganiami załącznika XIV, wł
ączając w to proponowane ograniczenia 
stosownie do przepisów ust. 1 i 2, wyraźnie 
wskazując datę publikacji. Agencja zaprosi 
wszystkie zainteresowane strony do 
wniesienia indywidualnie albo grupowo, w ci
ągu 3 miesięcy od daty publikacji:

a) uwag do dossier i zaproponowanych 
ograniczeń;

b) analiz społeczno-ekonomicznych, albo 
danych które mogą być użyte do stworzenia 
takowej, zaproponowanych ograniczeń, 
rozpatrującej korzyści i braki 
proponowanych ograniczeń. Powinny one by
ć zgodne z wymaganiami załącznika XV.

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

a) uwag do dossier i zaproponowanych 
ograniczeń;

b) analiz społeczno-ekonomicznych, albo 
danych które mogą być użyte do stworzenia 
takowej, zaproponowanych ograniczeń, 
rozpatrującej korzyści i braki 
proponowanych ograniczeń. Powinny one by
ć zgodne z wymaganiami załącznika XV.

Uzasadnienie
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Dossier mogą zawierać poufne informacje handlowe/prawnie zastrzeżone. Ich treść nie 
wyklucza przyjęcia ostatecznej decyzji, która może zostać wydana, dlatego może być ona 
przedmiotem nadinterpretacji bądź nadużyć przed podjęciem jakiejkolwiek ostatecznej 
decyzji.

Ograniczenia mogą obowiązywać bez względu na tonaż (tzn. także w przypadku ilości poniżej 
1 tony rocznie). Prawo do informacji mają nie tylko przedsiębiorstwa, które dokonały 
rejestracji, lecz także tych przedsiębiorstwa, które nie muszą przeprowadzać rejestracji 
(ponieważ ilość substancji wynosi poniżej 1 tony rocznie) lub też nie były dotąd do tego 
zmuszone, ze względu na zróżnicowane terminy zależne od tonażu.

Poprawka 69
Artykuł 69 ustęp 2

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

2. Agencja niezwłocznie opublikuje opinie 
obydwu Komitetów na swojej stronie 
internetowej. Opublikowane opinie nie mog
ą zawierać poufnych informacji 
handlowych.

Uzasadnienie

Uzasadnienie poprawki wynika z jej treści.

Poprawka 70
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 życia produktu związane z danym zastosowaniem. W przypadku 
niektórych zastosowań możliwe jest wprowadzenie prawnych ograniczeń już na początkowym 
etapie, w przypadku innych należy je odroczyć, ze względu na czasy realizacji i cykle życia 
produktu. Zatem w celu ograniczenia kosztów i maksymalizacji korzyści, przy podejmowaniu 
decyzji należy uwzględnić te czynniki.
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Poprawka 71
Artykuł 116 ustęp 1 część wprowadzająca

1. Następujące informacje nie są traktowane 
jako poufne:

1. Następujące informacje nie są traktowane 
jako poufne, o ile producent lub importer 
nie dowiedzie, że jest inaczej, przy czym ka
żdy przypadek będzie rozpatrywany 
indywidualnie:

Uzasadnienie

Należy dopuścić indywidualne odstępstwa od zasady braku poufności. W poszczególnych 
przypadkach producent lub importer muszą przedstawić argumenty na potwierdzenie 
poufnego traktowania informacji zgodnie z art. 116 ust. 1.

Poprawka 72
Artykuł 116 ustęp 1 litera c)

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

skreślona

Uzasadnienie

Dane o substancjach w wykazie EINECS są dostępne już od dawna. Nie powinny być
przejmowane do kolejnej bazy danych. Dzięki temu uniknie się podwójnej pracy.

Poprawka 73
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, 
zarówno w górę, jak i w dół łańcucha 
dostawy oraz pomiędzy wszystkimi 
uczestnikami łańcucha.

Uzasadnienie

REACH nie przewiduje obowiązku zachowania poufności przez wszystkich uczestników ła
ńcucha dostaw. Należy to uwzględnić i odpowiednio unormować.

Poprawka 74
Artykuł 116 ustęp 2 litera da) (nowa)
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da) szczegółowe dane identyfikacyjne 
podmiotów poprzednio rejestrujących 
substancję chemiczną;

Poprawka 75
Artykuł 116 ustęp 2 litera db) (nowa)

db) zastosowania zarejestrowane bezpo
średnio przez dalszego użytkownika.

Poprawka 76
Artykuł 117 część wprowadzająca i litera a)

Niezależnie od przepisów art. 115 i 116, 
informacje otrzymane przez Agencję na 
mocy niniejszego rozporządzenia mogą zosta
ć ujawnione każdemu rządowi albo 
organowi państwa trzeciego albo organizacji 
międzynarodowej zgodnie z porozumieniem 
zawartym pomiędzy Wspólnotą i 
zainteresowaną stroną trzecią na mocy 
rozporządzenia (WE) nr 304/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady albo 
przepisów art. 181a ust. 3 Traktatu, zakładaj
ąc, że oba z poniższych warunków są spe
łnione:

Niezależnie od przepisów art. 115 i 116, 
informacje otrzymane przez Agencję na 
mocy niniejszego rozporządzenia mogą zosta
ć ujawnione każdemu rządowi albo instytucji 
rządowej państwa trzeciego albo organizacji 
międzynarodowej międzyrządowej zgodnie z 
porozumieniem zawartym pomiędzy 
Wspólnotą i zainteresowaną stroną trzecią na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 304/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady albo 
przepisów art. 181a ust. 3 Traktatu, zakładaj
ąc, że oba z poniższych warunków są spe
łnione:

a) celem porozumienia jest współpraca nad 
wdrażaniem i kontrolą nad przepisami 
prawnymi dotyczącymi chemikaliów objętych 
niniejszym rozporządzeniem;

a) celem porozumienia jest międzyrządowa 
współpraca nad wdrażaniem i kontrolą nad 
przepisami prawnymi dotyczącymi 
chemikaliów objętych niniejszym rozporz
ądzeniem;

Uzasadnienie

W celu zapobieżenia możliwości niewłaściwego wykorzystania informacji, należy jasno określi
ć, że art. 117 (dotyczący współpracy) dotyczy wyłącznie krajowych i międzynarodowych 
instytucji rządowych.

Poprawka 77
Artykuł 120
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Właściwe organy Państw Członkowskich 
poinformują konsumentów o ryzyku 
stwarzanym przez substancję w sytuacji, gdy 
uważa się to za konieczne dla ochrony 
zdrowia człowieka 
i środowiska.

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

Uzasadnienie

Po pierwsze, informowanie społeczeństwa przez właściwe władze krajowe nie powinno odbywa
ć się w sposób nieskoordynowany, gdzie każdy pojedynczy organ prowadziłby indywidualną
politykę informacyjną. Po drugie, należy ustanowić wytyczne dla właściwych władz, wskazuj
ące przy użyciu jakich metod i w jakich sytuacjach należy informować oraz w jaki sposób nale
ży opisywać planowane działania zabezpieczające.

Poprawka 78
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). W szczególności należy uwzględnić tu i 
właściwie informować małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) oraz dalszych u
żytkowników.

Uzasadnienie

MŚP i dalsi użytkownicy mogą szczególnie potrzebować pomocy przy wdrażaniu REACH.
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PROCEDURA 

Tytuł Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotycz
ącego rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia 
Europejskiej Agencji ds. Chemikaliów oraz zmieniającego dyrektywę
1999/45/WE i rozporządzenie (WE) Nr.../...{w sprawie trwałych 
zanieczyszczeń organicznych}

Odsyłacze COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD)
Komisja przedmiotowo właściwa ENVI
Komisja wyznaczona do wydania opinii

Data ogłoszenia na posiedzeniu
ECON
16.9.2004

Ściślejsza współpraca Nie
Sprawozdawca komisji opiniodawczej

Data powołania
Satu Hassi
23.9.2004

Rozpatrzenie w komisji 22.10.2004 18.4.2005 23.5.2005 12.7.2005
Data zatwierdzenia poprawek 13.9.2005
Wynik głosowania końcowego za:

przeciw:
wstrzymujących się:

39
7
1

Posłowie obecni podczas głosowania ko
ńcowego 

Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Pier Luigi Bersani, Sharon 
Margaret Bowles, Ieke van den Burg, David Casa, Jonathan Evans, 
Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Sophia in 't Veld, Benoît Hamon, 
Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Othmar Karas, 
Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, 
Astrid Lulling, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, John 
Purvis, Alexander Radwan, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín 
Sánchez Presedo, dManuel António dos Santos, Peter Skinner, 
Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Sahra Wagenknecht, Graham 
Watson, John Whittaker, Lars Wohlin.

Zastępcy obecni podczas głosowania ko
ńcowego 

Katerina Batzeli, Harald Ettl, Werner Langen, Thomas Mann, 
Diamanto Manolakou, Corien Wortmann-Kool, Jürgen Zimmerling.

Zastępcy (art. 178 ust. 2) obecni 
podczas głosowania końcowego

Alfonso Andria, Inés Ayala Sender, Bernadette Bourzai, Fiona Hall, 
Pierre Jonckheer, Karin Jöns, Heinz Kindermann.


