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KURZE BEGRÜNDUNG

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

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

Schwachpunkt des Kommissionsentwurfs

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

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

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

Verbesserungsvorschlag des Berichterstatters

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

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

Vorteile des modifizierten Ansatzes

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

Wenn die Kommission das von ihr selbst vorgegebene Ziel der Wahrung und Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit der chemischen Industrie der EU erreichen will, dann muss der REACH-
Entwurf praxisgerechter, praktikabler, kostengünstiger und systematisch plausibler werden. 
Die neue Stoffpolitik muss dem Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt dienen, 
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aber auch Rahmenbedingungen für Investitionen und Innovationen begünstigen, die tatsächlich 
neue Arbeitsplätze und Unternehmen entstehen und nicht bestehende untergehen lassen. Dazu 
gehört ein REACH-Ansatz, der Datenanforderungen an das von einem Stoff ausgehende 
Risiko knüpft und nicht lediglich an den Umstand, das nicht über alle Stoffe alle 
wissenschaftlich denkbaren Erkenntnisse vorliegen. Mit einer veränderten Systematik bei der 
Registrierung von Stoffen unternimmt der Bericht den Versuch, dieser Forderung Rechnung zu 
tragen.

POPRAWKI

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1

Punkt uzasadnienia 3 a (nowy)

(3a) Zgodnie z planem działania przyjętym 
dnia 4 września 2002 r. na Światowym 
Szczycie Zrównoważonego Rozwoju w 
Johannesburgu, chemikalia muszą, do 
2020 r., być produkowane i stosowane w 
sposób, który nie szkodzi życiu ludzkiemu 
oraz środowisku naturalnemu.

Uzasadnienie

Nowe ustawodawstwo dotyczące chemikaliów w sprawie REACH powinno obejmować
światowy kontekst międzynarodowego zobowiązania w sprawie chemikaliów przyjętego na 
Światowym Szczycie Zrównoważonego Rozwoju w 2002 r.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 8
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(8) Odpowiedzialność za zarządzanie 
ryzykiem związanym z substancjami powinna 
spoczywać na przedsiębiorstwach, które 
wyprodukowały, sprowadziły, wprowadziły 
na rynek lub wykorzystują dane substancje.

(8) Odpowiedzialność za zarządzanie 
ryzykiem i za dostarczanie informacji 
dotyczących ryzyka związanego z 
substancjami powinna spoczywać na przedsi
ębiorstwach, które wyprodukowały, 
sprowadziły, wprowadziły na rynek lub 
wykorzystują dane substancje.

Uzasadnienie
Wstęp do wprowadzenia „obowiązku zachowania ostrożności” w kolejnych poprawkach.

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 10

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

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

Begründung

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

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia 15 a (nowy)
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(15 a) Agencja musi być gwarantem 
stabilności prawnej przedsiębiorstw i z tego 
względu jedynie ona może posiadać
uprawnienia w zakresie oceny ryzyka oraz 
wyników testów. Oznacza to jednocześnie, 
że w przypadku zakwestionowania oceny 
Agencji ciężar dowodowy spoczywa na 
przedsiębiorstwie lub Państwie Cz
łonkowskim zgłaszającym zastrzeżenie.

Begründung

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

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia 16

(16) Doświadczenie wykazało, że nie jest 
dobrym rozwiązaniem nakładanie obowiązku 
oceny ryzyka związanego z wszystkimi 
substancjami chemicznymi na Państwa Cz
łonkowskie. Odpowiedzialność ta powinna 
spoczywać przede wszystkim na przedsi
ębiorstwach, które wytwarzają lub importują
substancje, jednak dopiero wtedy, gdy ilości 
substancji przekraczają określony próg, co 
ma umożliwić przedsiębiorstwom udźwigni
ęcie ciężarów związanych z tym obowi
ązkiem. Przedmiotowe przedsiębiorstwa 
powinny podjąć niezbędne środki w zakresie 
zarządzania ryzykiem, na podstawie 
przeprowadzonej oceny ryzyka związanego z 
danymi substancjami.

(16) Doświadczenie wykazało, że nie jest 
dobrym rozwiązaniem nakładanie obowi
ązku oceny ryzyka związanego z 
wszystkimi substancjami chemicznymi 
na Państwa Członkowskie. 
Odpowiedzialność za wywiązanie się z 
obowiązku staranności powinna 
spoczywać przede wszystkim na przedsi
ębiorstwach, które wytwarzają lub 
importują substancje, jednak dopiero 
wtedy, gdy ilości substancji przekraczają
określony próg, co ma umożliwić przedsi
ębiorstwom udźwignięcie ciężarów zwi
ązanych z tym obowiązkiem. 
Przedmiotowe przedsiębiorstwa powinny 
podjąć niezbędne środki w zakresie zarz
ądzania ryzykiem, na podstawie 
przeprowadzonej oceny ryzyka zwi
ązanego z danymi substancjami i 
przekazać odpowiednie zalecenia w ła
ńcuchu dostawy. Obejmuje to obowiązek w
łaściwego i przejrzystego opisywania, 
dokumentowania oraz notyfikowania o 
zagrożeniu wynikającym z produkcji, 
stosowania i sprzedaży każdej substancji.

Uzasadnienie
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Sprecyzowanie pierwotnej poprawki 3. Producenci przekazują w łańcuchu dostawy swoje 
zalecenia w zakresie środków zarządzania ryzykiem, o ich właściwym wdrożeniu decydują z 

kolei użytkownicy. Zbędne staje się wskazanie na wybór najbezpieczniejszej substancji, 
ponieważ wynika to z sensownych i potrzebnych ram wymienionych środków.

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia 17

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

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

Begründung

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

Poprawka 7
Punkt uzasadnienia 20

(20) Ponieważ producenci i importerzy 
wyrobów powinni ponosić odpowiedzialność
za te wyroby, niezbędne jest nałożenie obowi
ązku rejestracji na substancje, które mają
uwolnić się z danych wyrobów. Substancje, 
co do których istnieje zagrożenie, że uwolni
ą się z wyrobów w dostatecznie dużych ilo
ściach i w takiej formie, że wywołają
niekorzystne skutki dla ludzkiego zdrowia 
lub środowiska, powinny zostać zgłoszone 
Agencji, która powinna mieć możliwość na
łożenia obowiązku rejestracji.

(20) Ponieważ producenci i importerzy 
wyrobów powinni ponosić odpowiedzialność
za te wyroby, niezbędne jest nałożenie obowi
ązku rejestracji na niebezpieczne substancje, 
które mają uwolnić się z danych wyrobów.
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Uzasadnienie

Wstęp do poprawki do art. 6 dotyczącego substancji w wyrobach: związana z poprawką 53.

Poprawka 8
Punkt uzasadnienia 21

(21) Wymogi dotyczące przeprowadzenia 
oceny bezpieczeństwa chemicznego przez 
producentów i importerów, powinny zostać
określone szczegółowo w załączniku 
technicznym, co umożliwi im dopełnienie 
obowiązków. W celu sprawiedliwego rozło
żenia ciężaru na klientów, producenci i 
importerzy powinni w ramach prowadzonej 
oceny bezpieczeństwa chemicznego brać
pod uwagę nie tylko cele, dla których sami 
będą stosować produkt lub wprowadzać go 
do obrotu, lecz także wszelkie inne cele, o 
których uwzględnienie zwrócą się klienci.

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

Uzasadnienie

Sprecyzowanie pierwotnej poprawki 5. Producent substancji nie jest w stanie podporządkowa
ć wszelkich możliwych warunków stosowania i użytkowania szczegółowym indywidualnym 
ocenom. Poza tym nie znajduje to praktycznego uzasadnienia z punktu widzenia dalszego u
żytkownika. Szczegółowy opis warunków stosowania ogranicza niezbędną elastyczność
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stosowania substancji przez dalszego użytkownika. W przypadkach, gdy szczególny scenariusz 
narażenia nie pasuje do konkretnej sytuacji w miejscu stosowania substancji, potrzebny byłby 
albo szeroki transfer (w razie potrzeby w granicach rozsądku) know-how do producenta 
substancji albo dalszy użytkownik musiałby sam przeprowadzić ocenę substancji. 
Przekazywanie kategorii narażenia i stosowania, niezależnych od stosowania substancji, rozwi
ązuje ten problem.

Poprawka 9
Punkt uzasadnienia 23

(23) Członek grupy złożonej z wielu rejestruj
ących powinien mieć możliwość przekazania 
informacji w imieniu pozostałych, według 
zasad gwarantujących przekazanie wszelkich 
niezbędnych danych, pozwalających zarazem 
na podział kosztów.

(23) Członek grupy złożonej z wielu rejestruj
ących powinien mieć możliwość przekazania 
informacji w imieniu pozostałych, według 
zasad gwarantujących przekazanie wszelkich 
niezbędnych danych, pozwalających zarazem 
na podział kosztów. Jednakże należy przyją
ć stosowne wytyczne, aby zagwarantować
dostępność dla MŚP i ich reprezentację w 
tym konsorcjum.

Or. en

Uzasadnienie

W celu umożliwienia MŚP udziału w takim konsorcjum, należy podjąć odpowiednie środki, 
aby zagwarantować ich reprezentację i aby chronić ich interesy.

Poprawka 10
Punkt uzasadnienia 25
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(25) Prowadzone badania powinny spełniać
wymogi odnoszące się do ochrony zwierząt 
doświadczalnych, wymienione w dyrektywie 
Rady nr 86/609/EWG z dn. 24 
listopada 1986 r. w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych Państw Członkowskich 
dotyczących ochrony zwierząt 
wykorzystywanych do celów do
świadczalnych i innych celów naukowych, a 
także zasady dobrej praktyki laboratoryjnej 
zgodnie z dyrektywą Rady nr 87/18/EWG z 
dn. 18 grudnia 1986 r. w sprawie 
harmonizacji przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych odnosz
ących się do stosowania zasad dobrej 
praktyki laboratoryjnej i weryfikacji jej 
stosowania na potrzeby badań substancji 
chemicznych.

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

Begründung

Die wesentlich aufwändigeren und teureren Anforderungen der Guten Laborpraxis sollten 
nur auf neu durchzuführende Wirbeltierversuche Anwendung finden. Dies würde bei gleicher 
Sicherheit die Kosteneffizienz der Registrieranforderungen erheblich verbessern.

Poprawka 11
Punkt uzasadnienia 38 a (nowy)

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

Poprawka 12
Punkt uzasadnienia 41 a (nowy)
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(41a) Stworzenie odpowiedniego, spójnego, 
opartego na ryzyku systemu komunikacji 
zapewni konsumentom dostęp do 
koniecznych informacji i doradztwa, by 
umożliwić im bezpiecznie i efektywne zarz
ądzanie ryzykiem związanym ze 
stosowaniem wyrobu zawierającego 
substancje chemiczne. Należy również
zbadać możliwość dostarczania 
dodatkowych informacji za pośrednictwem 
stron internetowych i kampanii 
edukacyjnych, wychodząc naprzeciw prawu 
konsumentów do informacji o używanych 
przez nich wyrobach. Podniesie to bezpiecze
ństwo stosowania substancji chemicznych i 
wyrobów z nich uzyskiwanych oraz 
wzmocni zaufanie konsumentów w 
odniesieniu do stosowania wyrobów 
zawierających substancje chemicznie.

Uzasadnienie

Stworzenie systemu komunikacji jest istotne w celu podniesienia zaufania konsumentów.

Poprawka 13
Punkt uzasadnienia 42

42) Ponieważ obecnie wykorzystywane 
karty charakterystyki służą już jako narz
ędzia komunikacji w łańcuchu dostaw 
substancji i preparatów, należy je dalej 
rozwinąć i uczynić integralną częścią
systemu ustanowionego przez niniejsze 
rozporządzenie.

42) Ponieważ obecnie wykorzystywane 
karty charakterystyki służą już jako narz
ędzia komunikacji w łańcuchu dostaw 
substancji i preparatów, należy je dalej 
rozwinąć i uczynić integralną częścią
systemu ustanowionego przez niniejsze 
rozporządzenie. Z uwagi na 
konsumentów należy jednak uwzgl
ędnić również inne metody 
przekazywania informacji dotycz
ących ryzyka i bezpiecznego 
stosowania substancji i preparatów.

Poprawka 14
Punkt uzasadnienia 43
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(43) W rozumieniu łańcucha odpowiedzialno
ści dalsi użytkownicy powinni być
odpowiedzialni za ocenę ryzyka, powstaj
ącego w wyniku stosowania przez nich danej 
substancji, jeśli takie stosowanie nie jest uj
ęte w sporządzonych przez dostawcę kartach 
charakterystyki; nie dotyczy to przypadków, 
gdy dalszy użytkownik stosuje ostrzejsze 
środki bezpieczeństwa niż zalecane przez 
dostawcę lub gdy dostawca nie był zobowi
ązany do dokonania oceny tych ryzyk lub do 
przekazania odpowiedniej informacji na ten 
temat. Z tego samego względu dalsi u
żytkownicy powinni zarządzać ryzykiem, 
wynikającym ze stosowania ich substancji.

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

Begründung

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

Poprawka 15
Punkt uzasadnienia 45
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(45) Na potrzeby egzekwowania i oceny, na 
dalszych użytkownikach substancji powinien 
ciążyć obowiązek przekazywania okre
ślonych informacji, w przypadku każdego 
zastosowania niespełniającego warunków 
opisanych w scenariuszu narażenia 
przedstawionym w karcie charakterystyki 
dostarczonej im przez pierwotnego 
producenta substancji lub importera, oraz sta
łej aktualizacji tak przekazanych informacji.

(45) Na potrzeby egzekwowania i oceny, na 
dalszych użytkownikach substancji powinien 
ciążyć obowiązek przekazywania okre
ślonych informacji, w przypadku każdego 
zastosowania niespełniającego warunków 
opisanych w scenariuszu narażenia albo 
kategoriach narażenia i zastosowania 
podanych w karcie charakterystyki 
dostarczonej im przez pierwotnego 
producenta substancji lub importera, oraz sta
łej aktualizacji przekazanych informacji.

Uzasadnienie

Sprecyzowanie pierwotnej poprawki 12 jako skutek wprowadzenia kategorii zastosowania i 
narażenia. Por. wyczerpujące uzasadnienie do poprawki 1 do punktu uzasadnienia 21.

Poprawka 16
Punkt uzasadnienia 47

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

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

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

Poprawka 17
Punkt uzasadnienia 54 a (nowy)

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

Uzasadnienie

Poprawka wiąże się z wprowadzeniem kategorii narażenia i zastosowania.

Poprawka 18
Punkt uzasadnienia 55 a (nowy)
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(55 a) W odniesieniu do substancji 
przewidzianych do objęcia obowiązkiem 
uzyskania zezwolenia, po dokonaniu 
rejestracji Agencja powinna zbadać, czy 
dotychczasowe stosowanie danej substancji 
jest kontrolowane w wystarczającym 
stopniu, np. poprzez stosowanie ograniczeń, 
o których mowa w załączniku XVI. W 
przeciwnym przypadku i jeśli występują
przesłanki do wprowadzenia ograniczeń, o 
których mowa w części VIII, należy 
zainicjować procedurę ograniczającą. 
Zgodnie z powyższym substancję podlegając
ą ograniczeniom należy zwolnić z obowi
ązku uzyskania zezwolenia. W przypadku, 
gdy badanie dokonane przez Komisję wyka
że wystarczający zakres kontroli, daną
substancję należy już teraz zwolnić z obowi
ązku uzyskania zezwolenia; z decyzją taką
nie należy zwlekać do czasu podjęcia 
decyzji o wprowadzeniu substancji do zał
ącznika XIII.

Begründung

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

Poprawka 19
Punkt uzasadnienia 69
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69) Agencja powinna odgrywać kluczową
rolę w zapewnianiu, że przepisy dotyczące 
chemikaliów oraz procedury decyzyjne i 
wiedza naukowa, na których się opierają, są
uznawane za wiarygodne przez wszystkich 
zainteresowanych i społeczeństwo. Niezb
ędne jest zatem zapewnienie, że Agencja b
ędzie darzona zaufaniem przez instytucje 
wspólnotowe, Państwa Członkowskie, ogół
społeczeństwa i zainteresowane strony.
Dlatego podstawowe znaczenie ma 
zapewnienie Agencji niezależności, dużego 
potencjału naukowego, technicznego i 
regulacyjnego oraz przejrzystości i 
efektywności.

69) Agencja powinna odgrywać kluczową
rolę w zapewnianiu, że przepisy dotyczące 
chemikaliów oraz procedury decyzyjne i 
wiedza naukowa, na których się opierają, są
uznawane za wiarygodne przez wszystkich 
zainteresowanych i społeczeństwo, tak aby 
społeczeństwo i wszystkie zainteresowane 
strony miały zaufanie do bezpieczeństwa 
substancji i preparatów, których używają. 
Musi ona również odgrywać zasadniczą rol
ę w koordynacji przepływu informacji wokó
ł REACH (w szczególności informacji na 
temat zagrożeń dla konsumentów) i jego 
wdrażaniu. Niezbędne jest zatem 
zapewnienie, że Agencja będzie darzona 
zaufaniem przez instytucje wspólnotowe, Pa
ństwa Członkowskie, ogół społeczeństwa i 
zainteresowane strony. Dlatego podstawowe 
znaczenie ma zapewnienie Agencji niezale
żności, dużego potencjału naukowego, 
technicznego i regulacyjnego, gruntownej 
wiedzy z zakresu komunikacji oraz 
przejrzystości i efektywności.

Poprawka 20
Punkt uzasadnienia 90
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(90) Regularne raporty przekazywane 
Agencji przez Państwa Członkowskie 
stanowią niezbędny instrument 
monitorowania wdrażania przepisów dotycz
ących chemikaliów jak również tendencji 
obowiązujących w tej dziedzinie; wnioski 
oparte na ustaleniach raportów będą stanowi
ć użyteczne i praktyczne narzędzie podczas 
przeglądu rozporządzenia oraz formułowania 
propozycji odnośnie jego zmiany.

(90) Regularne raporty przekazywane 
Agencji przez Państwa Członkowskie 
stanowią niezbędny instrument 
monitorowania wdrażania przepisów dotycz
ących chemikaliów jak również tendencji 
obowiązujących w tej dziedzinie; wnioski 
oparte na ustaleniach raportów będą stanowi
ć użyteczne i praktyczne narzędzie podczas 
przeglądu rozporządzenia oraz formułowania 
propozycji odnośnie jego zmiany. W tym 
celu Komisja po pierwszych pięciu latach 
wdrażania rozporządzenia przeprowadzi 
ocenę ex post jego oddziaływania, w celu 
dokonania oceny, czy rozporządzenie osi
ągnęło pierwotnie założone cele oraz czy 
funkcjonowanie i konkurencja na rynku 
wewnętrznym jest chroniona.

Uzasadnienie

Uwzględniając znaczenie założeń systemu regulacyjnego REACH, niezbędne jest ocenienie 
rezultatów osiągniętych w pierwszych latach wdrażania, w celu sprawdzenia, czy pierwotne 
cele mogą być osiągnięte, a jeśli nie, w celu dokonania niezbędnych dostosowań.

Poprawka 21
Punkt uzasadnienia 91 akapit pierwszy a (nowy)

Agencja i Państwa Członkowskie powinny 
umożliwić dostęp do informacji zgodnie z 
przepisami dyrektywy 2003/4/WE i rozporz
ądzenia (WE) 1049/2001 w sprawie 
publicznego dostępu do informacji dotycz
ących środowiska oraz z konwencją
ONZ/EWG o dostępie do informacji, 
udziale społeczeństwa w procesie 
decyzyjnym oraz dostępie do wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach dotyczących 
środowiska („Konwencja z Aarhus“), której 
Wspólnota Europejska jest stroną.

Uzasadnienie

Rozporządzenie REACH musi przestrzegać Konwencji z Aarhus (art. 2), która przewiduje dost
ęp do informacji w dziedzinie środowiska wraz ze specjalnym odniesieniem do substancji i 
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emisji oraz zdrowia ludzkiego.

Poprawka 22
Punkt uzasadnienia 100 a (nowy)

100a. Odpady, jak zdefiniowane w 
dyrektywie 75/442/EWG o zmienionym 
brzmieniu, nie są substancją, preparatem 
ani wyrobem w rozumieniu art. 3 
niniejszego rozporządzenia. Niniejsze 
rozporzadzenie ma zastosowanie jedynie do 
substancji w odpadach w związku z obowi
ązkiem uwzględnienia w ocenie bezpiecze
ństwa chemicznego etapów, w których 
substancja jako taka, preparat lub wyrób 
staje się odpadem. Cały cykl życia 
substancji powinien zostać przedstawiony 
przy rejestracji w ocenie bezpieczeństwa 
chemicznego i odzwierciedlony w karcie 
charakterystyki bezpieczeństwa. Etap w 
którym substancje stają się odpadem musi 
zostać uwzględniony w scenariuszu nara
żenia. Jednakże, jeżeli odzysk odpadów złu
ży do wyprodukowania nowej substancji, 
preparatu lub wyrobu w procesie 
transformacji, postanowienia niniejszego 
rozporządzenia mają zastosowanie do tej 
nowej substancji, preparatu lub artykułu.

Uzasadnienie

Alignment of Recitals with the changes for waste and recycling proposed in Articles 2 and 4.

Poprawka 23
Punkt uzasadnienia 104 a (nowy)

(104a) Ze względu na wykonalność
powinny być z niego wyłączone odpady i 
materiały wykorzystywane jako surowce 
wtórne lub jako źródło energii. 
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Generowanie wartości („waloryzacja") z 
odpadów i/lub materiałów 
wykorzystywanych jako surowce wtórne lub 
źródło energii w ramach odzysku sprzyja 
celowi UE, jakim jest trwały rozwój. 
REACH nie powinien wprowadzać
wymogów, potencjalnie ograniczających 
recykling i odzyskiwanie i zwiększających w 
ten sposób zapotrzebowanie na zasoby 
nieodnawialne.

Poprawka 24
Artykuł 1 ustęp 1

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

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

Begründung

Der Zweck der Verordnung sollte an den Anfang gestellt werden.

Poprawka 25
Artykuł 1 ustęp 2
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2. Celem niniejszego rozporządzenia jest 
zapewnienie swobodnego obrotu tych 
substancji na rynku wewnętrznym.

2. Przepisy niniejszego rozporządzenia 
oparte są o zasadę ostrożności1. Zgodnie z 
powyższym obowiązuje zasada, że do 
producentów, importerów i dalszych u
żytkowników należy zapewnienie, że 
produkcja, wprowadzenie do obrotu, import 
albo stosowanie tych substancji nie wpływa 
szkodliwie na zdrowie ludzi albo na 
środowisko, pod warunkiem użytkowania 
zgodnego z ich przeznaczeniem. Zakres ten 
obejmuje obowiązek właściwego i 
przejrzystego opisania, udokumentowania i 
notyfikowania zagrożeń związanych z 
produkcją, stosowaniem i sprzedażą każdej 
substancji.
1 Zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie 
zasady ostrożności (COM(2000) 1 wersja 
ostateczna.

Uzasadnienie

Redakcyjna korekta pierwotnej poprawki 17 przez wprowadzenie określenia „użytkowanie 
zgodne z przeznaczeniem” jako trwałego pojęcia prawnego a także skreślenie określenia 
„sprzedaż”, ponieważ merytorycznie mieści się ono w pojęciu „zastosowanie”.

Poprawka 26
Artykuł 1 ustęp 3

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

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

1 Zgodnie z obwieszczeniem Komisji w 
sprawie zasady ostrożności (COM(2000) 1 
wersja ostateczna.
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Poprawka 27
Artykuł 2, ustęp 1, litera c, c a (nowa) oraz c b (nowa)

(c) niewyodrębnianych półproduktów; (c) niewyodrębnianych półproduktów;

(ca) transportu substancji i preparatów 
koleją, drogą śródlądową, drogą wodną, 
morską lub powietrzną;

(ca) substancji, preparatów lub wyrobów, 
stanowiących odpady, jak zdefiniowano w 
dyrektywie 75/442/EWG.

Uzasadnienie

This amendment serves clarity and improved readability of REACH. All exemptions from the 
scope of REACH should be collected in Article 2 so that enterprises who will not have to 
apply REACH do not have to study the whole proposal.

In order to avoid duplication of work for enterprises and authorities, all those substances 
used in products governed by specific Community legislation should be exempt from the scope 
of the titles on Registration, Evaluation, Authorisation, Data Sharing, Information in the 
supply chain and Downstream user obligations.

A general reference should ensure that that all existing legislation on workplace prevails.

The compromise amendments to Recital 100a and Articles 2, 4, 4a, 7, 8 have to be read 
together.

Poprawka 28
Artykuł 2, ustęp 2

2. Niniejsze rozporządzenie nie narusza 
przepisów:

2. Przepisy zawarte w Tytułach
niniejszego rozporządzenia w 
sprawie rejestracji, oceny, udost
ępniania danych, informacji w ła
ńcuchu dostaw, dalszych u
żytkowników oraz udzielania zezwole
ń nie mają zastosowania w 
przypadku, gdy substancja jest 
przeznaczona do zastosowania:
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(a) Dyrektywy Rady 89/391/EWG; (a) w produktach leczniczych dla ludzi albo 
w produktach leczniczych weterynaryjnych, 
objętych rozporządzeniem Rady (EWG) nr 
726/2004, dyrektywą 2001/82/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
i dyrektywą 2001/83/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady;

(b) Dyrektywy 90/394/EWG; (c) w środkach spożywczych w rozumieniu 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady 178/2002/WE, w tym dodatkach do 
środków spożywczych w rozumieniu 
dyrektywy Rady 89/107/EWG oraz środkach 
aromatyzujących/substancjach 
aromatycznych w rozumieniu dyrektywy 
Rady 88/388/WE i decyzji Komisji 
1999/217/WE;

(c) Dyrektywy Rady 98/24/WE; (c )w paszy dla zwierząt w rozumieniu 
rozporządzenia (WE) nr 178/2002, w tym 
dodatkach do paszy objętych rozporz
ądzeniem (WE) nr 1831/2003 w sprawie 
dodatków stosowanych w paszy dla zwierząt 
objętych dyrektywą Rady 84/471/EWG;

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

(f) w wyrobach medycznych, objętych 
dyrektywami 90/385/EWG, 93/42/EWG i 
98/79/EWG;

(e) w materiałach przeznaczonych do 
kontaktu z żywnością objętych rozporz
ądzeniem (WE) nr 1935/2004;
(e a) w środkach ochrony roślin objętych 
dyrektywą Rady 91/414/EWG;

- w produktach biobójczych objętych 
dyrektywą Rady 98/8/WE;
(h) w wyrobach medycznych aktywnego 
osadzania objętych dyrektywami Rady 
90/385/EWG oraz 93/68/EWG;

(i) w wyrobach medycznych używanych do 
diagnozy in vitro objętych dyrektywą
98/79/WE;
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(j) w bateriach i akumulatorach objętych 
dyrektywą 91/175/WE (lub nową dyrektywą
nr.... w sprawie baterii).

Lista wyłączonych substancji może zostać
zmieniona na podstawie zalecenia z 
inicjatywy Agencji lub Komisji, w drodze 
decyzji Komisji przyjętej zgodnie z procedur
ą ustanowioną w art. 130 ust. 3. 

Uzasadnienie

This amendment serves clarity and improved readability of REACH. All exemptions from the 
scope of REACH should be collected in Article 2 so that enterprises who will not have to 
apply REACH do not have to study the whole proposal.

In order to avoid duplication of work for enterprises and authorities, all those substances 
used in products governed by specific Community legislation should be exempt from the scope 
of the titles on Registration, Evaluation, Authorisation, Data Sharing, Information in the 
supply chain and Downstream user obligations.

A general reference should ensure that that all existing legislation on workplace prevails.

The compromise amendments to Recital 100a and Articles 2, 4, 4a, 7, 8 have to be read 
together.

Poprawka 29
Artykuł 2, ustęp 2 a (nowy) oraz 2 b (nowy)

(2a) Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie bez uszczerbku dla 
prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego 
miejsca pracy.
(2b) Niniejsze rozporządzenie nie narusza 
zakazów i ograniczeń zawartych dyrektywie 
Rady 76/768 w wersji zmienionej, dotycz
ących:
(a)  testowania na zwierzętach produktów 
kosmetycznych w ostatecznej formie bądź
niektórych lub wszystkich ich składników; i

(b) wprowadzania do obrotu produktów 
kosmetycznych, których niektóre lub 
wszystkie składniki bądź ostateczna formuła 
były testowane na zwierzętach.
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Jeżeli substancje używane jedynie jako sk
ładniki kosmetyków są objęte niniejszym 
rozporządzeniem, wszelkie testowanie na 
zwierzętach jest zabronione w celu 
dokonania jakiejkolwiek oceny wymaganej 
przez niniejsze rozporządzenie w 
odniesieniu do takich substancji innych niż
dozwolone w dyrektywie Rady 76/768/EWG.

Uzasadnienie

This amendment serves clarity and improved readability of REACH. All exemptions from the 
scope of REACH should be collected in Article 2 so that enterprises who will not have to 
apply REACH do not have to study the whole proposal.

In order to avoid duplication of work for enterprises and authorities, all those substances 
used in products governed by specific Community legislation should be exempt from the scope 
of the titles on Registration, Evaluation, Authorisation, Data Sharing, Information in the 
supply chain and Downstream user obligations.

A general reference should ensure that that all existing legislation on workplace prevails.
The compromise amendments to Recital 100a and Articles 2, 4, 4a, 7, 8 have to be read 
together.

Poprawka 30
Artykuł 3 ustęp 1 a (nowy)

1a. Substancje pochodzenia roślinnego 
oznaczają substancję złożoną, otrzymaną w 
wyniku fizycznego przetworzenia całości 
lub części rośliny poprzez ekstrakcję, 
destylację, wyciskanie, frakcjonowanie, 
oczyszczanie, zagęszczanie lub fermentację, 
której skład różni się w zależności od 
rodzaju, gatunku, warunków wzrostu i 
zbioru rośliny oraz sposobu jej 
przetwarzania.

Uzasadnienie

Wprowadzenie do REACH specjalnej definicji dla substancji pochodzenia roślinnego jest 
wskazane, aby wyjaśnić zakres wyłączenia przewidziany w załączniku III dla substancji wyst
ępujących w naturze i zapewnić pewność prawną we wdrażaniu przepisów REACH.
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Kategoria substancji występujących w naturze obejmuje dużą różnorodność substancji, które 
nie są dobrze zdefiniowanymi pierwiastkami chemicznymi w znaczeniu definicji „substancji”
zawartej w projekcie Komisji. Substancje pochodzenia roślinnego powinny zatem być odró
żnione od pozostałych substancji wchodzących w zakres REACH.

Poprawka 31
Artykuł 3 ustęp 2

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

2. Preparat oznacza mieszaninę albo roztwór 
składający się z dwóch lub więcej substancji; 
stopy metali stanowią szczególny rodzaj 
preparatów.

W przypadku uzasadnionego podejrzenia 
występowania innych właściwości, niż mo
żna by przypuszczać na podstawie 
poszczególnych składników, w odniesieniu 
do stopów metalicznych musi istnieć mo
żliwość dokonania ich oceny z uwzgl
ędnieniem ich specyficznych właściwości.

Uzasadnienie

Stopy są preparatami i nie powinny być rejestrowane jako takie ale rejestracji powinny 
podlegać ich poszczególne składniki (metale). Stopy mogą jednak posiadać inne właściwości 
niż można by to przypuszczać na podstawie ich składników, ponieważ wchodzące w skład 
substancje (metale) stapiają się w nową nierozpuszczalną sieć kryształów. Stąd też powinna 
istnieć możliwość oceny stopu jako takiego w przypadku, gdy istnieje uzasadnione 
podejrzenie, że stop ten wykazuje inne właściwości niż wynikałoby to z rozpatrzenia jego 
poszczególnych składników.

Poprawka 32
Artykuł 3 ustęp 3
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3. Wyrób oznacza przedmiot składający się z 
jednej albo z wielu substancji lub preparatów, 
który podczas produkcji otrzymuje określony 
kształt, wygląd zewnętrzny lub konstrukcję
decydujące o jego zastosowaniu w stopniu 
większym niż jego skład chemiczny;

3. Wyrób oznacza przedmiot składający się z 
jednej albo z wielu substancji lub preparatów, 
który podczas produkcji otrzymuje określony 
kształt, wygląd zewnętrzny lub konstrukcję
decydujące o jego zastosowaniu w stopniu
większym niż jego skład chemiczny; 
Produkty złożone składające się z więcej niż
jednego wyrobu stanowią zbiór wyrobów. C
ła na wyroby wynikające z niniejszego 
rozporządzenia stosują się do wyrobów w 
przypadku, gdy podlegają one sprzedaży 
pomiędzy odrębnymi osobami prawnymi;

Uzasadnienie

Wymagana jest przejrzystość w kwestii tego, co stanowi wyrób, w szczególności w odniesieniu 
do produktów złożonych, które są w rzeczywistości zbiorem wyrobów. Proponowane wyja
śnienie zapewniłoby, że środki mające na celu zajęcie się cłami REACH byłyby podejmowane 
tak wcześnie jak to możliwe w łańcuchu dostaw oraz zapobiegłoby przekazywaniu zobowiązań
dalej.

Poprawka 33
Artykuł 3 ustęp 4 litera a) i b)

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

4) Polimer oznacza substancję składającą się
z cząsteczek stanowiących sekwencję
jednego lub kilku rodzajów jednostek 
monomeru i stanowiących prostą większość
wagową cząsteczek składających się z co 
najmniej trzech jednostek monomeru, 
tworzących związek z przynajmniej jeszcze 
jedną jednostką monomeru lub innymi 
reagentami, przy czym substancja składa si
ę z cząsteczek niestanowiących większości 
wagowej o tej samej masie cząsteczkowej.
Cząsteczki takie muszą charakteryzować się
statystycznym rozkładem masy cz
ąsteczkowej w pewnym zakresie, a różnice w 
masie cząsteczkowej powinny wynikać
przede wszystkim z różnic w liczbie 
jednostek monomeru w cząsteczce. 



PE 357.851v02-00 28/179 AD\580429PL.doc

PL

a) cząsteczek stanowiących prostą większoś
ć wagową, które zawierają co najmniej trzy 
jednostki monomeru związane 
kowalencyjnie z co najmniej jeszcze jedną
jednostką monomeru albo z innym 
reagentem

b) cząsteczek niestanowiących większości 
wagowej o tej samej masie cząsteczkowej.

Begründung

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

Poprawka 34
Artykuł 3 ustęp 12 a) (nowy)

12 a) Kategorie zastosowania oznaczają
kategoryzację zgodnie z załącznikiem IV,
sekcja 5, według następującego podziału: 
zastosowanie przemysłowe, zawodowe i 
konsumenckie.

Uzasadnienie

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

Poprawka 35
Artykuł 3 ustęp 12 b) (nowy)
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12 b) Kategorie narażenia oznaczają
kategoryzację narażenia według najwa
żniejszych dróg absorpcji przez człowieka 
(usta, drogi oddechowe, skóra), dróg 
przenoszenia do środowiska (powietrze, 
woda, ziemia) oraz czasu trwania i cz
ęstotliwości narażenia (jednorazowe / 
krótkotrwałe, okazjonalne, powtarzalne / d
ługotrwałe) 

Begründung

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

Poprawka 36
Artykuł 3 ustęp 12 c) (nowy)

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

Begründung

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

Poprawka 37
Artykuł 3 ustęp 14

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

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

Begründung

Auch für Stoffe, die nicht nur als Zwischenprodukt verwendet werden, sollte die 
Ausnahmeregelung Anwendung finden.
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Poprawka 38
Artykuł 3 ustęp 14 a (nowy)

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

Begründung

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

Poprawka 39
Artykuł 3 ustęp 20

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

20. Substancja wprowadzona oznacza 
taką substancję, która spełniła co
najmniej jedno z następujących kryteriów:

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

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

(b) była wyprodukowana na terytorium 
Wspólnoty albo w krajach
przystępujących do Unii Europejskiej z 
dniem 1 maja 2004 r., ale nie została
wprowadzona do obrotu przez 
producenta albo importera 
przynajmniej raz w okresie 15 lat 
przed wejściem w życie niniejszego 
rozporządzenia;

(c) była wprowadzona do obrotu na 
terytorium Wspólnoty albo
w krajach przystępujących do Unii 
Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r.
i pomiędzy 18 września 1981 r. a 31 pa
ździernika 1993 r. włącznie była
wprowadzona do obrotu przez 
producenta albo importera i była uznana 
za
zgłoszoną (notyfikowaną) zgodnie z art. 
8 ust. 1 tiret pierwsze dyrektywy
67/548/EWG, zmienionej dyrektywą
79/831/EWG29, a zarazem nie spełniaj
ąca
definicji polimeru ustalonej w dyrektywie 
67/548/EWG, zmienionej dyrektywą
92/32/EWG;

(poprawka nie dotyczy wersji polskiej)

Uzasadnienie

All substances in EINECS should be regarded as potential phase-in substances. There is no 
need for a bureaucratic proof or confirmation procedure that the substance was 
manufactured or imported within 15 years in the EU. 

Manufactures and importers can maintain the phase-in status and therefore make use of the 
transitional phase-in periods if they notify the substance in accordance with Article 22a new 
to the register of substances.

Poprawka 40
Artykuł 3 ustęp 22
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22. Badania dotyczące rozwoju produktu i 
procesu produkcji oznacza każde badania 
rozwojowe związane z rozwojem produktu 
oraz dalsze badania rozwojowe substancji, w 
przebiegu których instalacje pilotażowe albo 
próbna produkcja stosowane są do rozwoju 
procesu produkcji lub badań obszarów 
zastosowania substancji;

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

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wyjaśnia, że badania dotyczące rozwoju produktu i procesu produkcji 
mogą obejmować substancje w ich postaci własnej, jako składnik preparatu i wyrobu. Zwi
ązana z poprawkami 13, 14 i 15.

Poprawka 41
Artykuł 3 ustęp 23

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

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

Begründung

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

Poprawka 42
Artykuł 3 ustęp 25
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25. Zidentyfikowane stosowanie oznacza 
stosowanie substancji w jej postaci własnej 
albo jako składnika preparatu, albo 
stosowanie preparatu, które jest zamierzone 
przez uczestnika łańcucha dostawy, włączaj
ąc w to użycie na potrzeby własne, albo 
które jest mu oznajmione na piśmie przez 
bezpośredniego dalszego użytkownika i 
które jest określone w karcie charakterystyki 
przekazanej temuż dalszemu użytkownikowi;

25. Zidentyfikowane stosowanie oznacza 
stosowanie substancji w jej postaci własnej 
albo jako składnika preparatu, albo 
stosowanie preparatu, które jest zamierzone 
przez uczestnika łańcucha dostawy, włączaj
ąc w to użycie na potrzeby własne, albo 
które jest mu oznajmione na piśmie przez 
bezpośredniego dalszego użytkownika i 
które jest określone w karcie charakterystyki 
przekazanej temuż dalszemu użytkownikowi; 
przedstawienie zidentyfikowanego 
zastosowania następuje drogą podania 
kategorii zastosowania lub kategorii nara
żenia;

Uzasadnienie

Sprecyzowanie pierwotnej poprawki 34. Podanie „zidentyfikowanego zastosowania”
dokonuje się wyłącznie przez podanie kategorii zastosowania i narażenia. Ma to szczególnie 
duże znaczenie dla MŚP, ponieważ ułatwia im to stosowanie systemu, a jednocześnie służy 
ochronie tajemnic przedsiębiorstwa.

Poprawka 43
Artykuł 3 ustęp 29 a (nowy)

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

Begründung

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

Poprawka 44
Artykuł 3 ustęp 29 a (nowy) 
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29a. Definicja małego i średniego przedsi
ębiorstwa została zawarta w zaleceniu 
2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r.

Uzasadnienie

Aby zapewnić prawidłowe stosowanie przepisów, należy zamieścić definicję małych i średnich 
przedsiębiorstw, które są szczególnie narażonymi uczestnikami procedury. Niniejsza 
poprawka związana jest z innymi poprawkami dotyczącymi artykułów w tytule I: Zagadnienia 
Ogólne.

Poprawka 45
Artykuł 3 ustęp 29 b (nowy)

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

Begründung

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

Poprawka 46
Artykuł 3 ustęp 29 c (nowy)

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

Begründung

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

Poprawka 47
Artykuł 4 ustęp 1

(1) Przepisy niniejszego tytułu nie 
mają zastosowania w zakresie 
stosowania substancji:

skreślony

(a) w produktach leczniczych dla 
ludzi albo w produktach
leczniczych weterynaryjnych, obj
ętych rozporządzeniem Rady (EWG) 
nr
2309/93, dyrektywą 2001/82/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady1

i dyrektywą 2001/83/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady32;
(b) jako dodatek do żywności w środkach 
spożywczych, objętych dyrektywą Rady
89/107/EWG3;
(c) jako substancja poprawiająca 
smak w środkach spożywczych, obj
ętych decyzją
Komisji 1999/217/WE4;
(d) jako dodatek do pasz dla zwierząt, 
objętych dyrektywą Rady 
70/524/EWG5;

(e) w żywieniu zwierząt, objętych 
dyrektywą Rady 82/471/EWG.6

1 Dz.U. L 311, 28.11.2001, str. 1.
2 Dz.U. L 311, 28.11.2001, str. 67.
3 Dz.U. L 40, 11.2.1989 str. 27.
4 Dz.U. L 84, 27.3.1999, str. 1.
5 Dz.U. L 270, 14.12.1970, str. 1.
6 Dz.U. L 213, 21.7.1982, str. 8.

Uzasadnienie

This amendment serves clarity and improved readability of REACH. As a consequence to 
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moving exemptions to Articles 2, Articles 4 needs to be modified. 

Some substances which are a result of specific recycling processes should also be exempt 
from the obligation to register provided that the enterprise performing the recycling process 
has been provided with information on the substance.
The compromise amendments to Recital 100a and Articles 2, 4, 4a, 7, 8 have to be read 
together.

Poprawka 48
Artykuł 4 ustęp 2 litera c a (nowa)

(c a) substancje w postaci własnej lub jako 
składniki preparatu, zarejestrowane 
zgodnie z przepisami niniejszego Tytułu 
przez producenta lub importera i które 
utylizowane są na terytorium Wspólnoty 
przez innego producenta lub importera, 
który wykaże, że:

i) substancja utylizowana jest tą samą
substancją, co substancja już
zarejestrowana; i

ii) że dostarczona została wraz z 
informacjami, zgodnie z przepisami art. 29 
i 30 dotyczącymi substancji 
zarejestrowanej.

Uzasadnienie

This amendment serves clarity and improved readability of REACH. As a consequence to 
moving exemptions to Articles 2, Articles 4 needs to be modified. 

Some substances which are a result of specific recycling processes should also be exempt 
from the obligation to register provided that the enterprise performing the recycling process 
has been provided with information on the substance.

The compromise amendments to Recital 100a and Articles 2, 4, 4a, 7, 8 have to be read 
together.

Poprawka 49
Artykuł 4 a (nowy)
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(4a) Odroczenie obowiązku rejestracji w 
przypadku badań naukowych i 
rozwojowych dotyczących rozwoju produktu 
i procesu produkcji (ang. PPORD)

(1) Substancja wyprodukowana na 
terytorium Wspólnoty lub importowana na 
cele badań naukowych i rozwojowych 
dotyczących rozwoju produktu i procesu 
produkcji podlega odroczeniu obowiązku 
rejestracji, o którym mowa w art. 5, 6, 15, 
16 i 19 na okres pięciu lat, pod warunkiem 
przekazania Agencji przez producenta lub 
importera następujących informacji przy u
życiu arkusza określonego przez Agencję, 
zgodnie z art. 108:

(a) dane identyfikacyjne producenta lub 
importera;
(b) dane identyfikacyjne substancji;

(c) klasyfikacja substancji, jeżeli istnieje;

(d) oszacowaną ilość; oraz
(e) lista klientów, jeżeli istnieje.

Substancja taka nie jest dopuszczona do 
obrotu publicznego, niezależnie od tego czy 
występuje w postaci własnej, jako składnik 
preparatu lub produktu. Personel 
klienta(ów) lub deklarującego postępuje z 
substancją w rozsądnie kontrolowanych 
warunkach. Resztki substancji gromadzone 
są w celu zniszczenia ich po wygaśnięciu 
okresu odroczenia lub po zakończeniu dzia
łalności badawczej, (jeżeli ma ono miejsce 
przed wygaśnięciem okresu odroczenia).
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(2) Każdemu zgłoszeniu Agencja przyznaje 
numer i datę wpłynięcia zgłoszenia, która 
jest datą jego otrzymania przez Agencję, 
oraz bezzwłocznie przekazuje ww. dane 
danemu producentowi lub importerowi, a 
także przesyła otrzymane informacje, 
numer i datę właściwym władzom każdego 
Państwa Członkowskiego, w którym 
substancja jest produkowana, do którego 
jest importowana lub w którym jest u
żywana do celów badań naukowych i 
rozwojowych dotyczących rozwoju produktu 
i procesu produkcji.

(3) Agencja może przedłużyć pięcioletni 
okres odroczenia na maksymalnie dalsze 
dziesięć lat na wniosek producenta lub 
importera, jeżeli może on wykazać, iż przed
łużenie takie uzasadnione jest potrzebami 
programu badań naukowych i 
rozwojowych. Deklarujący może odwołać si
ę od każdej negatywnej decyzji w tym 
zakresie, zgodnie z art. 87-89.
(4) Agencja i właściwe władze danego(ych) 
Państw(a) Członkowskiego(ch) zachowują
poufność informacji przekazanych zgodnie 
z przepisami ust. 1.

Uzasadnienie

This amendment encourages product and process oriented R&D by simplifying the 
requirements set out in the Commission proposal and by opening up opportunities for 
downstream users while preserving the possibility for authorities to intervene. It should be 
sufficient to know where the PPORD takes place so that, in cases of concern, the authorities 
know whom to address and thus are able to act quickly.

Poprawka 50
Artykuł 5 ustęp 1 a (nowy) litera a) b) i c)

1 a Rejestracja zgodnie z ust. 1 nie jest 
wymagana dla substancji w preparatach, je
śli stężenie substancji w preparacie jest ni
ższe od najniższego stężenia określonego w 
jednym z poniższych postanowień:
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a) stosowane stężenia podane w tabeli do 
art. 3 ust. 3 dyrektywy 1999/45/WE;
b) wartości graniczne stężeń podane w zał
ączniku I do dyrektywy 67/548/EWG;

c) 0,1 %, jeśli substancja spełnia kryteria 
wymienione w załączniku XII.

Begründung

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

Poprawka 51
Artykuł 5 ustęp 4

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

2. Dostarczenie dokumentów rejestracyjnych 
jest połączone z wniesieniem opłaty ustalonej 
przez Agencję. W przypadku rejestracji 
substancji od 1 do 10 ton, dla których 
dokumentacja dotycząca bezpieczeństwa 
zawiera wszystkie informacje 
wyszczególnione w załączniku V nie 
pobiera się opłaty; opłaty nie pobiera się
również w przypadku rejestracji substancji 
od 10 do 100 ton, dla których 
dokumentacja dotycząca bezpieczeństwa 
zawiera wszystkie informacje 
wyszczególnione w załącznikach V i VI.

Uzasadnienie

This amendment shall encourage the submission of complete data for substances between 1 
and 100 tonnes, where  more information than in the Commission proposal will be generated 
for substances between 1 and 10 tonnes for the benefit of health and environment while at the 
same time reducing the overall costs on SMEs and making it more proportionate.

These two elements in the registration dossier will:

- firstly, guide companies to use their available data, review it and draw adequate 
conclusions for risk management resulting in better quality safety data sheets and safe use for 
substances classified as dangerous.

- secondly, assist the Agency in performing a screening to identify substances that could pose 
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a high risk for which more information will have to be generated.

Poprawka 52
Artykuł 5 ustęp 3

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

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

Begründung

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

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

Poprawka 53
Artykuł 5 ustęp 3 litera b) akapit pierwszy a (nowy)

Zawiadomienie dotyczące takiego 
monomeru/substancji zawiera następujące 
informacje przekazane przy użyciu arkusza 
określonego przez Agencję zgodnie z art. 
108:

i) dane identyfikacyjne i kontaktowe 
producenta lub importera;

ii) dane identyfikacyjne 
monomeru/substancji, jak określono w 
sekcji 2 załącznika IV;

iii) klasyfikację substancji;

iv) krótki opis zastosowania polimeru.

Uzasadnienie

Importerzy/producenci polimerów nie wprowadzają monomerów i pozostałych substancji 
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zawartych w polimerach na rynek UE. Ten fakt odróżnia ich od producentów i 
importerów monomerów/substancji, którzy wprowadzają monomery/substancje na 
rynek UE. Jest również przyjęte, że polimery, z uwagi na ich naturę, stwarzają
ograniczone ryzyko dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.

Poprawka 54
Artykuł 5 ustęp 3 litera b akapit pierwszy b) (nowy)

ba) Rejestracji na mocy tego tytułu 
dokonuje się dla niezarejestrowanych 
monomerów/substancji produkowanych lub 
importowanych w ilościach większych niż
1000 ton rocznie. Rejestracja ta zawiera, 
oprócz informacji wymaganych powyżej, 
informacje wymienione w załączniku V.

Uzasadnienie

Wydaje się, iż nie ma powodu, aby przeprowadzać monomery/substancje w polimerach 
poprzez cały proces rejestracji na mocy REACH, a zatem stosowne jest, aby takie 
monomery/substancje podlegały uboższej notyfikacji i w stosownych przypadkach 
wymaganiom rejestracyjnym.

Poprawka 55
Artykuł 5 ustęp 4

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

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

Opłata rejestracyjna powinna być wspó
łmierna do rodzaju dossier rejestracyjnego, 
którego to dotyczy.

Uzasadnienie

Jako ułatwienie dla MŚP, opłata rejestracyjna wyznaczana przez Agencję powinna być wspó
łmierna do informacji przedłożonych w celu rejestracji substancji. Niniejsza poprawka zwi
ązana jest z innymi poprawkami dotyczącymi artykułów w tytule II: Rejestracja substancji.

Poprawka 56
Artykuł 6 ustęp 1 litera a)
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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;

Uzasadnienie

Trzeba skreślić odniesienie do rodzaju wyrobu. Odniesienie do dyrektywy 67/548/EWG b
ędzie przyjęte w nowym art. 6 ust. 1 lit. a).

Poprawka 57
Artykuł 6 ustęp 1 litera b)

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

b) zawartość substancji w danym wyrobie 
przekracza 0,1% wagi. W celu określenia 
zawartości substancji w wyrobach składniki 
wyrobu będą rozpatrywane odrębnie. To 
samo dotyczy powłok naniesionych na 
powierzchnię wyrobu. Szczegóły zostaną
określone w wytycznych;

Uzasadnienie

Trzeba skreślić odniesienie do rodzaju wyrobu. Odniesienie do dyrektywy 67/548/EWG b
ędzie przyjęte w nowym art. 6 ust. 1 lit. a)

Poprawka 58
Artykuł 6 ustęp 1 litera ca) (nowa)

ca) substancja nie jest zwolniona z obowi
ązku rejestracji.

Uzasadnienie

Trzeba skreślić odniesienie do rodzaju wyrobu. Odniesienie do dyrektywy 67/548/EWG b
ędzie przyjęte w nowym art. 6 ust. 1 lit. a).

Poprawka 59
Artykuł 6 ustęp 1 litera ca) (nowa)
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ca) substancja nie została zarejestrowana 
do tego używania przez podmiot z góry ła
ńcucha dostawy.

Poprawka 60
Artykuł 6 ustęp 1 a (nowy)

1a. Rejestracja, o której mowa w ust. 1 jest 
zbędna w odniesieniu do substancji stanowi
ących składnik preparatu, jeśli stężenie 
substancji w preparacie jest niższe od najni
ższego stężenia określonego w jednym z 
następujących postanowień:

a) stosowane stężenia podane w tabeli do 
art. 3 ust. 3 dyrektywy 1999/45/WE;
b) wartości graniczne stężeń podane w zał
ączniku I dyrektywy 67/548/EWG;

Uzasadnienie

Wprowadzenie kryteriów rozgraniczających.

Poprawka 61
Artykuł 6 ustęp 1 a (nowy)

1a. Komisja przyjmie wytyczne wyjaśniaj
ące pojęcie „rodzaju wyrobu” najpóźniej na 
3 miesiące po ostatecznym terminie okre
ślonym w art. 21 ust. 3.

Poprawka 62
Artykuł 6 ustęp 2, 3 i 4

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:

skreślony

a) substancja jest obecna w tych wyrobach 
w ilości łącznej ponad 1 tony rocznie na 
producenta albo importera;
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b) substancja spełnia kryteria klasyfikacji 
jako niebezpieczna zgodnie z dyrektywą
67/548/EWG;

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;

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

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

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.

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.

Uzasadnienie

Ustępy 2 do 4 są niewykonalne i trudne do egzekwowania. Brakuje wielu definicji lub są one 
za bardzo mgliste (np. „rodzaj wyrobu”, „został powiadomiony”, czy „prawdopodobieństwo, 
że substancja będzie uwalniana”). Ponadto przepisy powinny w większym stopniu brać pod 
uwagę rozważania w ramach międzynarodowych porozumień handlowych.
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Poprawka 63
Artykuł 6 ustęp 5, 6 i 7

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

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

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

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

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

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

Uzasadnienie

Ustępy 2 do 4 są niewykonalne i trudne do egzekwowania. Brakuje wielu definicji lub są one 
za bardzo mgliste (np. „rodzaj wyrobu”, „został powiadomiony”, „prawdopodobieństwo, że 
substancja będzie uwalniana”). Ponadto przepisy powinny w większym stopniu brać pod uwag
ę rozważania w ramach międzynarodowych porozumień handlowych.

Poprawka 64
Artykuł 6 b (nowy), tytuł

Przeniesienie i podział rejestracji, 
„rejestracja grupowa“

Poprawka 65
Artykuł 6 b (nowy) ustęp 1

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

Begründung

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

Poprawka 66
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.

Poprawka 67
Artykuł 6 b (nowy) ustęp 3

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

Begründung

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

Poprawka 68
Artykuł 7
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(1) Art. 5 i 19 nie stosuje się przez 
okres 5 lat do substancji 
produkowanych na
terytorium Wspólnoty albo 
importowanych w celu prowadzenia 
badań dotyczących
rozwoju produktu i procesu produkcji 
i w ilościach ograniczonych na 
potrzeby badań
dotyczących rozwoju produktu i 
procesu produkcji, wraz z listą
wyszczególnionych
odbiorców.

skreślony

(2) Dla potrzeb ust. 1 producent albo 
importer zgłasza do Agencji, przy użyciu 
arkusza określonego przez Agencję zgodnie 
z art. 108, następujące informacje:
(a) dane identyfikacyjne producenta 
albo importera;
(b) dane identyfikacyjne substancji;
(c) klasyfikację substancji, jeżeli 
istnieje;
(d) oszacowaną ilość;
(e) listę odbiorców, o której mowa w 
ust. 1; oraz
(f) wystarczające informacje o 
programie badań i rozwoju, aby umo
żliwić agencji
podjęcie właściwych decyzji, o których 
mowa w ust. 4 i 7.
Okres ustanowiony w ust. 1 
rozpoczyna się w momencie 
otrzymania zgłoszenia
przez Agencję.
(3) Agencja przypisuje zgłoszeniu 
numer i datę zgłoszenia, która jest dat
ą
otrzymania zgłoszenia przez Agencję
i niezwłocznie przekazuje ten numer i 
datę
odpowiedniemu producentowi albo 
importerowi.
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(4) Agencja sprawdza kompletność
informacji dostarczonej przez zg
łaszającego.Może ona zadecydować o 
narzuceniu warunków w celu 
zagwarantowania, że substancja, 
preparat albo wyrób, w skład których 
wchodzi ta substancja, będą
stosowane tylko przez personel 
wyszczególniony na liście odbiorców, 
o których mowa w ust. 2 lit. e), w rozs
ądnie kontrolowanych warunkach i
substancja nie zostanie powszechnie 
udostępniona konsumentom w 
żadnym czasie, ani w jej
postaci własnej, ani jako składnik 
preparatu albo wyrobu, a pozostające 
ilości
substancji zostaną zgromadzone w 
celu zniszczenia ich po upływie 
okresu odroczenia.
(5) Przy braku jakiejkolwiek 
negatywnej odpowiedzi producent 
albo importer mogą
produkować albo importować
substancję nie wcześniej niż po up
ływie 4 tygodni od
zgłoszenia.
(6) Producent albo importer zobowi
ązani są zastosować się do wszelkich 
warunków
ustalonych przez Agencję zgodnie z 
przepisami ust. 4.
(7) Agencja może podjąć decyzję o przedłu
żeniu pięcioletniego okresu odroczenia 
maksymalnie o kolejne 5 lat albo, w 
przypadku substancji używanych wyłącznie 
w procesie rozwoju produktów leczniczych 
dla ludzi albo produktów leczniczych 
weterynaryjnych maksymalnie o kolejne 10 
lat, na prośbę producenta albo importera, 
jeżeli mogą oni wykazać, że takie przedłu
żenie okresu odroczenia jest uzasadnione 
programem badań i rozwoju.
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(8) Agencja niezwłocznie przekazuje 
projekt decyzji do właściwych urz
ędów Państw
Członkowskich, na terenie których 
substancja jest wytwarzana, importowana 
albo prowadzone są badania dotyczące 
rozwoju produktu i procesu produkcji. 
Podczas podejmowania decyzji, o 
których mowa w ust. 4 i 7, Agencja 
rozważa wszelkie uwagi właściwych 
urzędów Państw Członkowskich.
(9) Agencja i właściwe urzędy 
poszczególnych Państw Cz
łonkowskich zachowują poufność
informacji przedstawionych zgodnie z ust. 1 - 
8.
(10) Odwołanie od decyzji Agencji 
podjętych na mocy przepisów ust. 4 i 
7, może być wniesione zgodnie z 
przepisami art. 87, 88 i 89.

Uzasadnienie

This amendment encourages product and process oriented R&D by simplifying the 
requirements set out in the Commission proposal and by opening up opportunities for 
downstream users while preserving the possibility for authorities to intervene. It should be 
sufficient to know where the PPORD takes place so that, in cases of concern, the authorities 
know whom to address and thus are able to act quickly.

The provisions on PPORD should be placed at the beginning of Title II as a new Article 4a as 
they contain a general exemption from the duty to register. Article 7, as a consequence, has to 
be deleted.

Poprawka 69
Artykuł 8

Substancje w środkach ochrony roślin i 
produktach biobójczych

skreślony
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(1) Substancje czynne wyprodukowane albo 
importowane w celu wyłącznego 
zastosowania w środkach ochrony roślin i 
wymienione w załączniku I do dyrektywy 
91/414/EWG37 albo w rozporządzeniu 
Komisji (EWG) nr 3600/92, rozporządzeniu 
Komisji (WE) nr 703/2001, rozporządzeniu 
Komisji (WE) nr 1490/2002, decyzji 
Komisji 2003/565/WE41 i dla każdej 
substancji, dla której decyzja Komisji o 
kompletności dossier była podjęta stosownie 
do art. 6 dyrektywy 91/414/EWG traktuje si
ę jako zarejestrowane w zakresie produkcji 
albo importu dla zastosowań określonych w 
tych przepisach i dlatego spełniające 
wymagania niniejszego rozdziału i art. 20.
(2) Substancje czynne 
wyprodukowane albo importowane w 
celu wyłącznego
zastosowania w produktach 
biobójczych i wymienione w zał
ączniku I, IA albo IB do
dyrektywy 98/8/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady albo w rozporz
ądzeniu Komisji (WE) nr .../... {Second 
Review Regulation}, do momentu 
określonego datą decyzji wskazanej w 
art. 16 ust. 2 akapit drugi, dyrektywy 
98/8/WE, traktuje się jako 
zarejestrowane w zakresie produkcji 
albo importu dla zastosowań okre
ślonych
w tych przepisach i dlatego spełniające 
wymagania niniejszego rozdziału i art. 20.

Uzasadnienie

Follow up amendment as exemption has been moved to Art. 2.

Poprawka 70
Artykuł 9
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Rejestracja wymagana na mocy art. 5 
albo art. 6 ust. 1 lub 4, zawiera wszystkie 
następujące informacje w formie arkusza 
określonego przez Agencję zgodnie z art. 
108:

Wymagany dokument rejestracyjny do 
przedłożenia Agencji zgodnie z art. 5 albo 6 
zawiera wszystkie następujące informacje w 
formie arkusza określonego przez Agencję
zgodnie z art. 108:

a) dokumentację techniczną (dossier 
techniczne) obejmującą:

a) dokumentację indywidualną (dossier 
indywidualne) obejmującą:

i) dane identyfikacyjne producenta(ów) albo 
importera(ów), jak określono 
w załączniku IV, sekcja 1;

i) dane identyfikacyjne producenta(ów) albo 
importera(ów), jak określono 
w załączniku IV, sekcja 1;

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

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

iii) informacje dotyczące produkcji i 
zastosowania(ń) substancji, jak określono 
w załączniku IV, sekcja 3; informacja ta 
obejmuje wszystkie zidentyfikowane przez 
rejestrującego zastosowania;

iii) informacje dotyczące produkcji i 
zastosowania(ń) substancji, jak określono 
w załączniku IV, sekcja 3; informacja ta 
obejmuje wszystkie zidentyfikowane przez 
rejestrującego zastosowanie, a w szczególno
ści zaznacza przeciwwskazania w zakresie 
zastosowań;

iv) klasyfikację i oznakowanie substancji; 
jak określono w załączniku IV, sekcja 4;

iv) informację o categoriach zastosowania i 
narażenia wyszczególnionych z załączniku 
IV, sekcja 5;

v) wytyczne dotyczące bezpiecznego 
stosowania substancji, jak określono 
w załączniku IV, sekcja 5;
vi) streszczenie informacji uzyskanych przy 
zastosowaniu załączników V – IX;

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

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

ix) proponowane badania, jeśli jest to 
wymagane przy zastosowaniu załączników 
V – IX;
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x) deklarację dotyczącą wyrażenia zgody na 
udostępnienie kolejnym rejestrującym, za 
uiszczeniem opłaty, jego podsumowań bada
ń i szczegółowych podsumowań badań w 
zakresie informacji uzyskanych przy 
zastosowaniu załączników V- VIII w 
odniesieniu do badań nie 
przeprowadzonych na kręgowcach;

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

b) dokumentację dotyczącą ryzyka (dossier 
dotyczące ryzyka) obejmującą:

i) badania lub dobrze udokumentowane 
streszczenie informacji uzyskanych przy 
zastosowaniu art. 11 - 13;

ii) badania lub streszczenie wszelkich 
informacji wynikających ze stosowania art. 
11 i art. 12;
iii) propozycje przeprowadzenia badań

, jeśli jest to wymagane przy 
zastosowaniu art.11 - 13;

iv) deklarację, czy wyniki zostały uzyskane 
na podstawie badań przeprowadzonych na 
kręgowcach czy nie;

v) deklarację, czy badania, podsumowania 
lub szczegółowego podsumowania 
informacji dotyczących badań
nieprzeprowadzanych na kręgowcach mogą
zostać udostępnione za uiszczeniem opłaty 
kolejnym rejestrującym w okresie 15 lat po 
ich przedłożeniu;

vi) potwierdzenie, że rejestrujący jest wła
ścicielem przedłożonych oryginalnych bada
ń lub tych, z których pochodzą przedłożone 
podsumowania lub szczegółowe 
podsumowania, bądź pisemna zgoda wła
ściciela oryginalnych badań na powo
ływanie się na te badania (pisemna zgoda);

(c) klasyfikację i oznakowanie substancji ze 
względu na bezpieczeństwo, jak określono 
w załączniku IV, sekcja 4;
(d) raport w sprawie bezpieczeństwa 
chemicznego w przypadku substancji w ilo
ściach 10 ton lub więcej rocznie, zgodnie z 
art. 13;
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(e) kartę charakterystyki, jeżeli jest ona 
wymagana zgodnie z art. 29 lub 
wskazówkami w sprawie bezpiecznego u
życia, jak określono w sekcji 5 załącznika 
IV/załącznika IC (nowy);  w tym wskazanie, 
które informacje rejestrujący uważa za 
poufne;

Justification

This amendment sets out the information to be submitted:

1.The individual dossier is not new compared to the Commission proposal, it only integrates 
information on the identity of the enterprise, the substances and the uses.

Some basic exposure information will need to be submitted which will help manufacturers and 
importers of substances, in particular in quantities of 1 to 100 tonnes, to develop the safety 
data sheet/guidance on safe use. 

2. The hazard dossier is not new compared to the Commission proposal and its content is 
specified in Article 11 in connection with the testing Annexes. 

3. The classification and labelling for a dangerous substance will as, in the Commission 
proposal, be a separate item of the registration dossier.

Poprawka 71
Artykuł 9 litera ba) (nowa)

ba) w celu osiągnięcia zgodności z ust. a), 
zbiory danych dla substancji chemicznych 
lub grup substancji chemicznych w ramach 
Programów dotyczących Wielkotonażowych 
Produktów Chemicznych (HVP) 
Organizacji Współpracy Gospodarczej i 
Rozwoju (OECD), Inicjatywy HPV Mi
ędzynarodowej Rady Stowarzyszeń
Chemicznych (International Council of 
Chemical Associations - ICCA) lub 
Wyzwania HPV Amerykańskiej Agencji 
Ochrony Środowiska (U.S. Environmental 
Protection Agency - EPA) uważa się za spe
łniające wymagania akapitów lit. a) pkt. vi) 
– x).

Uzasadnienie
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Program dotyczący chemikaliów HVP OECD dostarcza podstawy dla stopniowego zbierania i 
oceny danych dotyczących skutków wielkotonażowych substancji, produkowanych lub 
importowanych przez członków OECD, dla zdrowia publicznego i środowiska naturalnego. 
Wykorzystanie danych opracowanych w ramach tego systemu jest zgodne z wymaganiami 
rejestracyjnymi REACH, co powinno zapobiegać zbędnemu duplikowaniu się oraz 
kosztownemu opracowywaniu danych, w szczególności w przypadku, gdy doprowadziłoby to 
do badań przeprowadzonych na kręgowcach, oraz przyspieszyć dostępność informacji, które 
mają być rozpowszechnione wśród społeczeństwa.

Poprawka 72
Artykuł 10 tytuł

Wspólne dostarczanie danych przez cz
łonków konsorcjum

Wstępna rejestracja i szkolenie konsorcjów 
na podstawie dobrowolności

Uzasadnienie

Należy zachęcać konsorcja do szkolenia poprzez nadanie mocy prawnej tzw. etapowi 
„rejestracji wstępnej”. Członkowie konsorcjum muszą ponosić sprawiedliwą część opłat 
rejestracyjnych.

Poprawka 73
Artykuł 10 ustęp -1 (nowy)

-1) Jeżeli dwóch lub więcej producentów na 
terytorium Wspólnoty albo dwóch lub wi
ęcej importerów zamierza produkować albo 
importować daną substancję, należy dążyć
do tego, aby rejestracji dokonał tylko jeden 
producent albo importer. 

Z zastrzeżeniem podania informacji okre
ślonych w art. 9 lit. a) pkt i) pozostali 
producenci albo importerzy mogą powo
ływać się w pełni lub częściowo na tę
rejestrację, pod warunkiem posiadania 
pisemnej zgody producenta lub importera, 
który dokonał rejestracji. Zgoda taka 
powinna być udzielona, jeśli znajduje 
zastosowanie art. 25.
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Informacje, o których mowa w art. 9 ust. 1 
lit. a) pkt. vi) powinny być dostarczane 
osobno tylko wtedy, gdy już zostały sporz
ądzone lub gdy istnieją inne ważne 
przyczyny niepowoływania się na dokonaną
rejestrację.

W przypadku pełnego powołania się na 
dokonaną rejestrację Agencja, na wniosek 
powołującego się producenta albo 
importera, przydziela ten sam numer 
rejestracyjny.

W przypadku powołania częściowego należy 
osobno dostarczyć brakujące informacje.

Begründung

Hersteller/Importeure erhalten das Recht, durch Bezugnahme auf andere Registrierungen auf 
das Einreichen eigener Unterlagen zu verzichten. Dies entlastet insbesondere KMUs, die sich 
das aufwändige Erstellen von Dossiers ersparen können.

Mit der Verpflichtung zur Zustimmung einer Bezugnahme unter Verweis auf Art. 25 wird 
sichergestellt, dass Wirbeltierversuchsdaten nicht wiederholt werden und dass diese Daten 
nur einmal eingereicht werden. 

Mit dieser Regelung wird also der Grundsatz „Ein Stoff eine Registrierung“ effektiv 
verwirklicht (bis hin zur selben Registriernummer).

Poprawka 74 
Artykuł 10 ustęp 1

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

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

Begründung

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

Poprawka 75
Artykuł 10 ustęp 1 akapit drugi

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

skreślony

Poprawka 76
Artykuł 10 ustęp 1 akapit trzeci

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

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

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

Begründung

Bei der gemeinsamen Vorlage von Informatonen muss es ausreichen, dass ein Hersteller oder 
Importeur, der für die anderen Mitglieder des Konsortiums handelt, eine Erklärung nach Art. 
9 Abs 1 (a) (viii) abgibt.

Es sollte außerdem möglich sein, die in Artikel 9(1)(a)(i) bis (iii) genannten Informationen 
gemeinsam vorzulegen, wenn die Mitglieder des Konsortiums dies wollen.

Poprawka 77
Artykuł 10 ustęp 1 akapit czwarty

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

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

Poprawka 78
Artykuł 10 ustęp 1 akapit czwarty a (nowy)
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W celu wsparcia firm tworzących konsorcja 
Komisja opracuje wiążące wytyczne 
zabezpieczające właściwe przestrzeganie 
przepisów prawa o konkurencji.

Uzasadnienie

Wytyczne są potrzebne, aby ułatwić, a wręcz umożliwić producentom i importerom tworzenie 
konsorcjów i ich działanie. Ponadto tego rodzaju wytyczne są niezbędne jako bodziec do 
tworzenia konsorcjów, gdyż bez nich panuje bardzo duża niepewność prawna.

Poprawka 79
Artykuł 10 ustęp 1a (nowy)

1a. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu 
etapu wstępnej rejestracji Agencja 
publikuje wykaz substancji uwzględnionych 
w ust. 1.

Uzasadnienie

Należy zachęcać konsorcja do szkolenia poprzez nadanie mocy prawnej tzw. etapowi 
„rejestracji wstępnej”. Członkowie konsorcjum muszą ponosić sprawiedliwą część opłat 
rejestracyjnych.

Poprawka 80
Artykuł 10 ustęp 1b (nowy)

1b. Producenci i importerzy tej samej 
substancji mogą utworzyć konsorcja.
Producent albo importer działający w 
imieniu innych członków konsorcjum 
powinien dostarczyć informacje określone 
w art. 9 lit. a) pkt. iv), vi), vii) i ix).

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

Uzasadnienie
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Należy zachęcać konsorcja do szkolenia poprzez nadanie mocy prawnej tzw. etapowi 
„rejestracji wstępnej”. Członkowie konsorcjum muszą ponosić sprawiedliwą część opłat 
rejestracyjnych.

Poprawka 81
Artykuł 10 ustęp 2

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

skreślony

Uzasadnienie

Moved to Article 5 (4).

Poprawka 82
Artykuł 10 ustęp 2 (nowy)

2a. Należy opracować jasne wytyczne 
dotyczące funkcjonowania konsorcjów. 
Wytyczne te powinny uwzględniać:

a) przepisy WTO

b) słuszny podział kosztów przeprowadzania 
badań, przygotowania raportów oraz 
kosztów działalności konsorcjów

c) gwarancję poufności niektórych 
szczególnych zastosowań

d) możliwość zgłoszenia ich stosowania na 
wczesnym etapie przez dalszych u
żytkowników

e) kodeks postępowania dla stron trzecich.

Uzasadnienie

Dla dużych przedsiębiorstw i MŚP ważne jest, aby były one reprezentowane przez stronę trzeci
ą, ponieważ z pewnością zachęci to do udziału w konsorcjach MŚP, którym często brakuje 
wymaganej specjalistycznej wiedzy. Ponadto istotne jest, aby zostały przyjęte jasne przepisy 
dotyczące funkcjonowania konsorcjów:

zgodne z przepisami WTO.-

tworzące konsorcja w sposób poufny.-
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jasne uprzednie ustalenia dla MŚP dotyczące podziału kosztów.-

zastosowania dalszych użytkowników mogą być uwzględniane w analizie bezpiecze-
ństwa chemicznego.

- zaufanie do strony trzeciej broniącej ich interesów.

Poprawka 83
Artykuł 11 ustęp 1

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

(1) Dokumentacja dotycząca bezpiecze
ństwa chemicznego, o której mowa w art. 9 
ust. 1 lit. (b) (i), (ii) oraz (iii) obejmuje nast
ępujące dane:

a) informacje określone w załączniku V w 
przypadku substancji wyprodukowanych 
albo importowanych w ilości co najmniej 1 
tony rocznie przez jednego producenta albo 
importera;

a) dla substancji w ilości 1 tony lub więcej 
rocznie na jednego rejestrującego 
informacje na temat właściwości 
fizykochemicznych określone w załączniku 
V, jak również wszystkie inne informacje 
umożliwiające określenie ryzyka dotyczące 
właściwości fizykochemicznych substancji, 
jej wpływu na zdrowie człowieka i 
środowisko dostępne rejestrującemu;

b) informacje określone w załącznikach V 
i VI w przypadku substancji 
wyprodukowanych albo importowanych w 
ilości co najmniej 10 ton rocznie przez 
jednego producenta albo importera;

b) dla substancji w ilości 10 ton lub więcej 
rocznie na jednego rejestrującego jako 
minimum informacje określone w zał
ączniku V, jak również wszystkie inne 
informacje umożliwiające określenie ryzyka 
dotyczące właściwości fizykochemicznych 
substancji, jej wpływu na zdrowie człowieka 
i środowisko dostępne rejestrującemu, jak 
określono w załączniku VI zgodnie z 
przepisami ustanowionymi w art. 11 a 
nowym, ust. 2 i 3; 



PE 357.851v02-00 60/179 AD\580429PL.doc

PL

c) informacje określone w załącznikach V 
i VI oraz propozycje badań dla dostarczenia 
informacji określonych w załączniku VII w 
przypadku substancji wyprodukowanych 
albo importowanych w ilości co najmniej 
100 ton rocznie przez jednego producenta 
albo importera;

c) dla substancji w ilości 100 ton lub więcej 
rocznie na jednego rejestrującego 
informacje określone w załączniku V i VI, 
jak również wszystkie inne informacje umo
żliwiające określenie ryzyka dotyczące wła
ściwości fizykochemicznych substancji, jej 
wpływu na zdrowie człowieka i środowisko 
dostępne rejestrującemu propozycje 
przeprowadzenia badań, tam gdzie 
informacje są jeszcze niedostępne, jak okre
ślono w załączniku VII zgodnie z 
przepisami ustanowionymi w art. 11 a 
nowym, ust. 2 i 3; 

d) informacje określone w załącznikach V 
i VI oraz propozycje badań dla dostarczenia 
informacji określonych w załącznikach VII 
i VIII w przypadku substancji 
wyprodukowanych albo importowanych w 
ilości co najmniej 1000 ton rocznie przez 
jednego producenta albo importera;

d) dla substancji w ilości 1000 ton lub wi
ęcej rocznie na jednego rejestrującego 
informacje określone w załączniku V i VI, 
jak również wszystkie inne informacje umo
żliwiające określenie ryzyka dotyczące wła
ściwości fizykochemicznych substancji, jej 
wpływu na zdrowie człowieka i środowisko 
dostępne rejestrującemu propozycje 
przeprowadzenia badań, tam gdzie 
informacje są jeszcze niedostępne, jak okre
ślono w załączniku VII i VIII zgodnie z 
przepisami ustanowionymi w art. 11 a 
nowym, ust. 2 i 3; 

Justification

This amendment specifies that all information available to the registrant have to be submitted 
in the hazard dossier for a substance for the purpose of registration.

For substances in quantities of 10 to 100 tonnes, in addition to the already available 
information, all information on the physico-chemical properties and all  toxicological and 
eco-toxicological information specified in Annex V(+) has to be generated. Further 
information as specified in Annex VI will need to be generated for substances identified in a 
screening process by the Agency, in order to create additional costs only for substance that 
might most likely be of risk.

The submission of full information sets for substances between 1 and 100 tonnes is 
encouraged by the liberation from the obligation to pay a fee. 

This amendment extends the system requiring the information in Annex V+ as a starting point 
and the information in Annex VI for some substances that may pose a high risk after a 
screening by the Agency to substances in quantities of up to 100 tonnes. For substances in 
quantities of 100 to 1000 tonnes, the required information is then specified in Annexes V to 
VII, and for substances in quantities of 1000 tonnes or more, the information requirements 
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are set out in Annexes V to VIII.

Poprawka 84
Artykuł 11 ustęp 2

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

(2) Gdy tylko ilość zarejestrowanej 
substancji osiągnie kolejny próg wielkości,
producent lub importer musi bezzwłocznie 
powiadomić o tym Agencję i przekazać do 
Agencji w formacie przez nią określonym 
propozycję odpowiednich dodatkowych
informacji wymaganych w ust. 1 Rejestruj
ący przekazuje Agencji te dodatkowe 
informacje w ramach czasowych 
ustalonych przez Agencję, która bierze pod 
uwagę czas niezbędny do ich 
przygotowania.

Justification

This amendment specifies specifies that all information available to the registrant have to be 
submitted in the hazard dossier for a substance for the purpose of registration.

For substances in quantities of 10 to 100 tonnes, in addition to the already available 
information, all information on the physico-chemical properties and all  toxicological and 
eco-toxicological information specified in Annex V(+) has to be generated. Further 
information as specified in Annex VI will need to be generated for substances identified in a 
screening process by the Agency, in order to create additional costs only for substance that 
might most likely be of risk.

The submission of full information sets for substances between 1 and 100 tonnes is 
encouraged by the liberation from the obligation to pay a fee. 

This amendment extends the system requiring the information in Annex V+ as a starting point 
and the information in Annex VI for some substances that may pose a high risk after a 
screening by the Agency to substances in quantities of up to 100 tonnes. For substances in 
quantities of 100 to 1000 tonnes, the required information is then specified in Annexes V to 
VII, and for substances in quantities of 1000 tonnes or more, the information requirements 
are set out in Annexes V to VIII.

Poprawka 85
Artykuł 11 ustęp 1 litera a (nowa)
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2a. W przypadku substancji wprowadzonej, 
roczną ilość substancji należy określić za 
pomocą średniej ilości wyprodukowanej lub 
importowanej w trzech latach poprzedzaj
ących złożenie dokumentacji rejestracyjnej.

Uzasadnienie

Wymagania informacyjne wzrastają, ilekroć próg tonażowy zostaje przekroczony. 
Konsekwencje tego są proporcjonalnie bardziej znaczące, ilekroć przekroczone są progi 1 
tony i 10 ton. Wskazane jest zatem zezwolenie na pewną elastyczność w odniesieniu do MŚP, 
w szczególności początkowo. Średnia z trzech lat zapewniłaby, że większe wymagania 
rejestracyjne byłyby stosowane jedynie w przypadkach, w których rejestrujący stale 
przekraczał dany próg tonażowy.

Poprawka 86
Artykuł 11 a (nowy)

Odstąpienie od badań związane z ryzykiem

(1) Niezależnie od art. 11 rejestrujący nie 
mają obowiązku przeprowadzania badań
zgodnie z załącznikami VI, VII i VIII, jeżeli 
ryzyko spowodowane przez substancję jest 
odpowiednio kontrolowane w oparciu o 
odpowiednie informacje dotyczące jej wła
ściwości oraz na podstawie ograniczonego 
narażenia wynikającego z zastosowania 
środków zarządzania ryzykiem.

(2) Komisja określa w załączniku IX 
warunki odstąpienia od badań związanego 
z ryzykiem, zgodnie z procedurą
ustanowioną w art. 130 ust. 3. Warunki te 
uwzględniają różne typy przedziałów 
środowiska i narażonej ludności, różne 
drogi narażenia, trwanie i częstotliwość
narażenia w oparciu o załącznik IV, sekcja 
5, a także ochronę zwierząt. W celu 
zapewnienia równowagi między kosztami i 
korzyściami płynącymi z przeprowadzania 
takich badań, warunkiem te opierają się na 
odpowiednim poziomie zabezpieczenia dla 
wykazania właściwej kontroli.
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(3) Aby skorzystać z odstąpienia od badań
opartego na ryzyku, rejestrujący winien 
wykazać w swojej dokumentacji dotyczącej 
bezpieczeństwa chemicznego, że spełnia 
warunki określone w załączniku IX lub że 
ryzyko spowodowane przez substancję jest 
właściwie kontrolowane w odniesieniu do 
odpowiednich części w raporcie bezpiecze
ństwa chemicznego.

Justification

Testing should be targeted to the exposure situations envisaged by the registrant. Therefore, 
in addition to specific rules for waiving of certain tests set out in the testing Annexes (Annexes 
VI to VIII), as a general rule testing may be omitted if adequate control of the risks can be 
demonstrated on the basis of already available information on the hazards and the exposure 
situation or exposure control measures in place. 

To facilitate the application of this provision, the Commission should develop general 
guidance, taking into account the exposure categories as specified in paragraph 2. 
Registrants will moreover be able to demonstrate adequate control of the risks for their 
specific case.

Poprawka 87
Artykuł 12 ustęp 2 akapit pierwszy a (nowy)

Metody te podlegają regularnym przegl
ądom i udoskonaleniom w celu 
zmniejszenia ilości doświadczeń
przeprowadzanych na kręgowcach oraz ilo
ści wykorzystywanych zwierząt. W 
szczególności, jeżeli Europejskie Centrum 
Zatwierdzania Alternatywnych Metod Bada
ń ustali, że alternatywna metoda badań jest 
ważną i gotową do prawnego 
usankcjonowania, Agencja dostarczy w 
terminie 14 dni projekt decyzji zmieniającej 
odpowiedni(e) załącznik(i) do niniejszego 
rozporządzenia w celu zastąpienia metody 
badań przeprowadzanych na zwierzętach 
metodą alternatywną.

Uzasadnienie

Zastępuje poprawkę 22 projektu sprawozdania. Po zatwierdzeniu alternatywnej metody badań
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przez Europejskie Centrum Zatwierdzania Alternatywnych Metod Badań (ECVAM), metody 
badań powinny być automatycznie aktualizowane.

Poprawka 88
Artykuł 12 ustęp 3

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

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

Begründung

Die Wiederholung aller bereits durchgeführter Versuche, die nicht GLP entsprechen, würde 
zu einer erheblichen Anzahl erneuter, unnötiger Wirbeltierversuche führen. Auch die bereits 
durchgeführten Versuche, die nicht GLP entsprechen, liefern verlässliche Ergebnisse für die 
Registrierung und Bewertung. 

Daher sollte aus Gründen der Kosteneffizienz die teure GLP-Pflicht nur auf neue 
Wirbeltierversuche beschränkt werden. 

Andere Informationen, z. B. physiko-chemische Daten, lassen sich mit ausreichender Qualität 
kostengünstiger ermitteln.

Poprawka 89
Artykuł 12 ustęp 4

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

4. Jeżeli substancja jest już zarejestrowana, 
nowy rejestrujący ma prawo do odniesienia si
ę do badań i raportów z testów, zwanych 
dalej „badaniami”, dotyczących tej samej 
substancji dostarczonych wcześniej, pod 
warunkiem, że jest on w stanie wykazać, że 
rejestrowana przez niego substancja jest tą
samą substancją, co wcześniej 
zarejestrowana. Substancja zostaje uznana 
za taką samą, jeżeli stopień czystości i 
rodzaj zanieczyszczeń są podobne i nie 
zmieniają jej profilu toksyczności. Nowy 
rejestrujący dostarcza pisemną zgodę
poprzedniego(ich) rejestrującego(ych) na 
udostępnienie badań.
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Uzasadnienie

Niniejsza poprawka znacząco poprawi wykonalność rozporządzenia. Ponieważ pierwszy 
rejestrujący powinien dostarczyć informacji dotyczących czystości substancji (załącznik 
IV.2.), zapewnia to, że substancje nie będą musiały być rejestrowane kilkakrotnie tylko 
dlatego, że czystość oraz rodzaj zanieczyszczeń mogą się zmienić, nie wpływając negatywnie 
na profil toksyczności.

Poprawka 90
Artykuł 12 ustęp 4

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

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

Uzasadnienie

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

Poprawka 91
Artykuł 13 ustęp 2, część wstępna

2. Nie jest wymagane przeprowadzanie 
oceny bezpieczeństwa chemicznego zgodnie 
z ust. 1 dla substancji obecnej w preparacie, 
jeżeli stężenie tej substancji jest niższe niż
najniższe z następujących stężeń:

2. Nie jest wymagane przeprowadzanie 
oceny bezpieczeństwa chemicznego zgodnie 
z ust. 1 dla substancji obecnej w preparacie 
lub wyrobie, jeżeli stężenie tej substancji jest 
niższe niż najniższe z następujących stężeń:
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Poprawka 92
Artykuł 13 ustęp 3 litera d)

d) ocenę PBT oraz vPvB. skreślony

Begründung

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

Poprawka 93
Artykuł 13 ustęp 4 akapit drugi

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

Ocenę narażenia i charakterystykę ryzyka 
odnosi się do wszystkich zidentyfikowanych 
zastosowań lub kategorii zastosowań i nara
żenia producenta albo importera i jej 
wynikiem jest ustanowienie środków zarz
ądzania ryzykiem i warunków działania 
zapewniających odpowiednią kontrolę
ryzyka.

Justification

Substance manufacturers are not able to carry out detailed individual evaluations for all 
conceivable conditions of use. This would also not be desirable for the following reasons: A 
too detailed description of the safe conditions of use restricts the necessary flexibility of 
substance use and relies on the extensive transfer of (possibly sensitive) application related 
know-how to the substance manufacturer. The concept of use and exposure categories is 
independent from individual uses. Therefore it makes the communication in the supply chain 
workable.

Poprawka 94
Artykuł 13 ustęp 5 litera b)

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

skreślony

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

Begründung



AD\580429PL.doc 67/179 PE 357.851v02-00

PL

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

Poprawka 95
Artykuł 17 ustęp 1

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

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

Uzasadnienie

Stworzenie konsorcjum pomiędzy dwoma producentami lub importerami tej samej substancji 
dla potrzeb rejestracji jest ważnym krokiem ku bardziej skutecznej i realistycznej pod wzgl
ędem kosztów polityki dotyczącej substancji chemicznych. Stworzenie takiego konsorcjum 
powinno jednak nastąpić z pełnym poszanowaniem zasad konkurencji, a w szczególności art. 
81 Traktatu dotyczącego porozumień i decyzji pomiędzy przedsiębiorstwami i ich 
potencjalnych skutków dla konkurencji na rynku.

Poprawka 96
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 
odpowiedniej części opłaty rejestracyjnej.

Uzasadnienie

W celu wspierania tworzenia konsorcjów podział kosztów powinien być objęty elastycznym 
systemem (por. uzasadnienie do art. 10 II).
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Poprawka 97
ROZDZIAŁ 6 tytuł

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE MAJĄCE 
ZASTOSOWANIE DO SUBSTANCJI 

WPROWADZONYCH I SUBSTANCJI ZG
ŁOSZONYCH (NOTYFIKOWANYCH)

skreślony

Poprawka 98
CZĘŚĆ II a (nowa)

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE W SPRAWIE 
REJESTRACJI SUBSTANCJI

Begründung

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

Poprawka 99
ROZDZIAŁ I (nowy)

ZASADY

Poprawka 100
Artykuł 20 a (nowy) tytuł

Zakres stosowania przepisów przejściowych

Poprawka 101
Artykuł 21akapit 2 a (nowy)
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(2a) Przez okres 9 lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia nie stosuje się
przepisów art. 19 w przypadku substancji 
wprowadzonych, wyprodukowanych albo 
importowanych na terytorium Wspólnoty w 
ilości co najmniej 10 ton rocznie przez 
jednego producenta albo importera, co 
najmniej raz po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Justification

The text of the commission proposal remains with exception of the amendment above.

This amendment introduces an additional registration deadline for substances between 10 
and 100 tonnes 9 years after the entry into force. This spreads the workload for phase in 
substances more evenly in the transitional period both for enterprises and the Agency.

Poprawka 102
Artykuł 22 ustęp 1

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

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

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

Begründung

Diese Stoffe wurden bereits im Rahmen der Neustoffanmeldung bzw. der EU-
Altstoffverordung bewertet. Diese Bewertungen müssen anerkannt werden. Eine erneute 
Einreichung der Unterlagen wäre eine unnötige Förmelei.
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Poprawka 103
Rozdział I (nowy)

WSTĘPNA REJESTRACJA

Justification

These amendments introduce a single pre-registration deadline for all phase-in substances. 
The pre-registered substances will be included in a register of substances and will be 
published. This will ensure transparency about which phase- in substances are on the market 
and it will indicate the earliest registration deadline for each substance.

These amendments will encourage the formation of consortia, and thereby save the lives of 
animals and reduce costs for enterprises.  They also facilitate the organisation within the 
Agency during the phase- in period. 

Poprawka 104
Artykuł 22 a (nowy)

Obowiązek zgłoszenia substancji 
wprowadzonych do rejestru substancji

(1) Jeżeli niniejsze rozporządzenie nie 
stanowi inaczej, nie później niż w 18 miesi
ęcy od wejścia w życie niniejszego rozporz
ądzenia, każdy producent lub importer 
produkujący lub importujący substancję
wprowadzoną jako taką lub jako składnik 
preparatu w ilości 1 tony lub więcej 
rocznie, jest zobowiązany do zgłoszenia 
Agencji informacji, o której mowa w ust. 2, 
w celu włączenia jej do rejestru substancji.

(2) Następujące informacje powinny zostać
zgłoszone w formie określonej przez Agencj
ę zgodnie z art. 108:
a) nazwa i adres producenta lub importera 
i nazwisko osoby, z którą należy się
kontaktować; oraz nazwa przedstawiciela, 
zgodnie z art. 22 b ust. 3; 

b) oświadczenie wskazujące czy została 
wyrażona zgoda na publikację, zgodnie z 
art. 22 b ust. 2, nazwiska i adresu 
producenta lub importera bądź
wyznaczonego przedstawiciela;
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c) nazwa substancji i, tam gdzie ma to 
zastosowanie, grup substancji, wraz z 
numerami EINECS i CAS, jeżeli są one 
dostępne;

d) roczna wielkość produkcji według 
zakresów tonażu ((> 1 tony, > 10 ton, > 100 
ton, > 1000 ton);
e) wskazanie właściwości toksykologicznych 
i ekotoksykologicznych, dla których 
producent lub importer posiada 
odpowiednie badania będące wynikiem 
przeprowadzanych przez niego testów na kr
ęgowcach;

f) oświadczenie zawierające informację czy 
substancja jest lub nie stosowana wyłącznie
jako wyodrębniany półprodukt w miejscu 
wytwarzania albo jako transportowany 
wyodrębniany półprodukt;

g) wstępna informacja o kategoriach 
zastosowania i narażenia 
wyszczególnionych z załączniku IV, sekcja 
5;

h) oświadczenie o tym czy producent lub 
importer jest przygotowany lub nie do wspó
łpracy w konsorcjum, zgodnie z art. 10. 
(3) Jeżeli wygasł okres, o którym mowa w 
ust. 1, Agencja może, w uzasadnionych 
przypadkach, zezwolić na późniejsze 
wpisanie do rejestru substancji, zgodnie z 
ust. 2, zgłoszenia dokonanego w pó
źniejszym okresie zgłoszenia w ciągu sze
ściu miesięcy od publikacji w rejestrze, 
zgodnie z art. 22 b ust. 2. Jeżeli Agencja 
odrzuci spóźnione zgłoszenie, możliwe jest 
wniesienie odwołania od tej decyzji zgodnie 
z postanowieniami art. 87, 88 i 89.

(4) Producenci i importerzy, którzy nie 
dostarczą informacji wymaganych w ust. 2, 
nie mogą skorzystać z przepisów art. 21.
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(5) Agencja przyznaje numer (numer wst
ępnej rejestracji) zgłoszeniu do rejestru 
substancji zgodnie z art. 22a, a także 
odnotowuje datę przekazania zgłoszenia 
Agencji i niezwłocznie powiadamia 
producenta lub importera o przyznanym 
numerze wstępnej rejestracji i dacie 
otrzymania zgłoszenia.

Justification

These amendments introduce a single pre-registration deadline for all phase-in substances. 
The pre-registered substances will be included in a register of substances and will be 
published. This will ensure transparency about which phase- in substances are on the market 
and it will indicate the earliest registration deadline for each substance.

These amendments will encourage the formation of consortia, and thereby save the lives of 
animals and reduce costs for enterprises.  They also facilitate the organisation within the 
Agency during the phase- in period. 

Poprawka 105
Artykuł 22 b (nowy)

Rejestr substancji

(1) Agencja prowadzi rejestr substancji 
zawierający informacje określone w 
art.22a.

(2) Agencja zamieszcza wszystkie zgłoszone 
substancje w rejestrze substancji niezw
łocznie po wygaśnięciu okresu zgłoszenia 
określonego w art. 22a ust. 1, wskazując:
a) nazwę substancji i, gdzie ma to 
zastosowanie, grup substancji, wraz z 
numerami EINECS i CAS, jeżeli są one 
dostępne;
b) gdzie ma to zastosowanie, nazwę i adres 
producenta lub importera, pod warunkiem 
uzyskania jego zgody, zgodnie z art. 22a 
ust. 2 lit. b);

c) właściwości toksykologiczne i 
ekotoksykologiczne, dla których dostępne s
ą badania będące wynikiem 
przeprowadzanych testów na kręgowcach;
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d) najwcześniejszy termin rejestracji każdej 
substancji, zgodnie z art. 21. 
(3) Każdy producent lub importer może 
wyznaczyć osobę fizyczną lub prawną maj
ącą swoją siedzibę na terenie Wspólnoty, 
jako swojego przedstawiciela, którego dane 
zostaną zamieszczone na stronie 
internetowej. Jeżeli nazwa takiego 
przedstawiciela została zgłoszona Agencji, 
zgodnie z art. 22a ust. 1 lit. a), tożsamość
producenta lub importera nie jest udost
ępniana przez Agencję, zgodnie z ust. 2.
(4) Zgodnie z ust. 2 Agencja publikuje 
informacje dotyczące późniejszego zg
łoszenia, zgodnie z art. 22a ust. 3, w okresie 
jednego miesiąca od wygaśnięcia pó
źniejszego okresu zgłoszenia. 
(5) Dalsi użytkownicy muszą powiadomić
Agencję w okresie jednego roku od 
opublikowania rejestru substancji, zgodnie 
z art. 22b ust. 2, o istnieniu badań opartych 
na przeprowadzanych przez nich testach na 
kręgowcach w zakresie właściwości 
toksykologicznych i ekotoksykologicznych.
Agencja uzupełnia rejestr substancji i 
publikuje go w 13 miesięcy po 
opublikowaniu rejestru.

Justification

These amendments introduce a single pre-registration deadline for all phase-in substances. 
The pre-registered substances will be included in a register of substances and will be 
published. This will ensure transparency about which phase- in substances are on the market 
and it will indicate the earliest registration deadline for each substance.

This early publication of all phase-in substances enables communication both between 
manufacturers and importers to prepare the registration dossiers and between suppliers and 
downstream users. Downstream users will know which substances are supported by their 
suppliers. In case a substance has not been pre-registered by their suppliers within 18 
months, downstream users will be given the opportunity to either find a new supplier or to 
manufacture or import the substance themselves, and are given an additional 6 months to pre-
register those substances.
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Poprawka 106
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. 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawki te (oraz wynikające z nich umieszczone poniżej) zapewniają rozszerzenie obowi
ązkowego dzielenia się danymi na informacje uzyskane z badań na bezkręgowcach. Celem 
OSOR jest wzmocnienie ochrony zdrowia i środowiska naturalnego, przy jednoczesnym 
zapewnieniu najlepszego wykorzystania zasobów przemysłowych, poprzez dzielenie się, za zap
łatą, wszystkimi danymi dotyczącymi niebezpieczeństwa.
Część zespołu OSOR

Poprawka 107
Artykuł 23 ustęp 3

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

3. Wszelkie podsumowania badań albo 
szczegółowe podsumowania badań sprzed 
przynajmniej 15 lat przedstawione w toku 
rejestracji mogą być swobodnie udostępniane 
przez Agencję wszystkim innym rejestruj
ącym i potencjalnym rejestrującym.

Uzasadnienie

Udostępnianie danych stanowi znaczącą ingerencję w prawa własności. Termin powinien być
przedłużony do co najmniej 15 lat.

Poprawka 108
Artykuł 23 ustęp 4
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4. W odniesieniu do badań nie 
przeprowadzanych na kręgowcach, przepisy 
niniejszego tytułu stosują się do 
potencjalnych rejestrujących wyłącznie, je
śli poprzedni rejestrujący złożyli twierdzącą
deklarację dla potrzeb art. 9 lit. a) pkt. x).

4. Każdy potencjalny rejestrujący może 
wyznaczyć stronę trzecią jako 
przedstawiciela, który będzie uczestniczył w 
SIEF. Nazwiska przedstawiciela używa się
w bazie danych utworzonej na mocy 
niniejszego tytułu. Przedstawiciel powinien 
mieć dostateczne doświadczenie w 
interpretacji informacji dotyczących zagro
żenia.

Uzasadnienie

Ustanawia zasadę jednego zbioru danych dla jednej substancji. Skreśla ust. 4, gdyż jest on 
obecnie zbędny (związane z poprawą 77).

Poprawka 109
Artykuł 23 ustęp 4 a (nowy)

4a. Każdy dalszy użytkownik może 
wyznaczyć stronę trzecią, która będzie 
uczestniczyła w SIEF w charakterze jego 
przedstawiciela. 

Uzasadnienie

Ustanawia zasadę jednego zbioru danych dla jednej substancji. Skreśla ust. 4, gdyż jest on 
obecnie zbędny (związane z poprawą 77).

Poprawka 110
Artykuł 24 ustęp 1

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

1. Przed przeprowadzeniem badań na kr
ęgowcach w celu uzyskania informacji 
wymaganych na potrzeby rejestracji stosuje 
się ust. 2, 3 i 4, każdy potencjalny rejestruj
ący zwróci się z wnioskiem do Agencji, czy 
w celu rejestracji tej samej substancji zosta
ły wniesione dokumenty rejestracyjne. 
Razem z wnioskiem potencjalny rejestruj
ący dostarczy następujące informacje:
a) dane identyfikacyjne rejestrującego;
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d) dane identyfikacyjne substancji, jak okre
ślono w sekcjach 2.1 i 2.3. załącznika IV;
c) o wymaganiach w zakresie informacji, 
które będą zobowiązywać go do 
przeprowadzenia nowych badań na kr
ęgowcach;. 

Uzasadnienie

Utrzymuje obowiązek udostępniania wszelkich danych dotyczących zwierząt oraz rozszerza go 
na udzielenie rejestrującym prawa do wymagania udostępniania innych informacji.

Poprawka 111
Artykuł 24 ustęp 2

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.

2. Każdy potencjalny rejestrujący przedkłada 
listę wymagań w zakresie informacji, które 
zobowiązywałyby go do przeprowadzenia 
nowych badań, precyzując informacje okre
ślone w ust. 1 a) i b).

Uzasadnienie

Utrzymuje obowiązek udostępniania wszelkich danych dotyczących zwierząt oraz rozszerza go 
na udzielenie rejestrującym prawa do wymagania udostępniania innych informacji.

Poprawka 112
Artykuł 24 ustęp 3

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:

skreślony

a) dane identyfikacyjne rejestrującego;

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

Utrzymuje obowiązek udostępniania wszelkich danych dotyczących zwierząt oraz rozszerza go 
na udzielenie rejestrującym prawa do wymagania udostępniania innych informacji

Poprawka 113
Artykuł 24 ustęp 5

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

5. Jeżeli ta sama substancja została wcześniej 
zarejestrowana przynajmniej w ciągu 
ostatnich 15 lat, Agencja sprawdza, czy 
poprzedni rejestrujący wyraża zgodę na 
podanie swojego nazwiska/nazwy. W 
przypadku wyrażenia zgody Agencja niezw
łocznie potencjalnego rejestrującego o 
imionach i nazwiskach/nazwach oraz 
adresach poprzednich rejestrujących i o 
odpowiednich przedstawionych przez nich 
podsumowaniach badań przeprowadzonych 
na kręgowcach albo szczegółowych 
podsumowaniach badań przeprowadzonych 
na kręgowcach, zależnie od okoliczności.

Uzasadnienie

Poufność danych identyfikacyjnych poprzedniego rejestrującego stwierdza także art. 116.

Poprawka 114
Artykuł 25 ustęp 1
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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 pro
śbą 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 substancji zarejestrowanej 
poprzednio przed upływem 15 lat, jak 
wskazano w art. 24 ust. 5, potencjalny 
rejestrujący zwraca się do 
poprzedniego(nich) rejestrującego(ych) z pro
śbą 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).

Poprawka 115
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) 
odpowiedniej części opłat ustalonej przez 
Agencję.

Uzasadnienie

Koszty muszą podlegać uczciwemu i proporcjonalnemu podziałowi, na podstawie decyzji podj
ętych przez Agencję. Niniejsza poprawka związana jest z innymi poprawkami dotyczącymi 
artykułów w tytule III: Udostępnianie danych i unikanie niepotrzebnych badań.

Poprawka 116
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 
odpowiedniej części opłat ustalonej przez 
Agencję, egzekwowalne na drodze sądowej. 

Uzasadnienie

Koszty muszą podlegać uczciwemu i proporcjonalnemu podziałowi, na podstawie decyzji podj
ętych przez Agencję. Niniejsza poprawka związana jest z innymi poprawkami dotyczącymi 
artykułów w tytule III: Udostępnianie danych i unikanie niepotrzebnych badań.

Poprawka 117
Artykuł 25 ustęp 6

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

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

Poprawka 118
Artykuł 26
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Obowiązek wstępnej rejestracji dla 
substancji wprowadzonych

skreślony

(1) W celu skorzystania z przepisów przej
ściowych określonych w art. 21 każdy
potencjalny rejestrujący substancję
wprowadzoną zobowiązany jest do 
dostarczenia do Agencji wszystkich nast
ępujących informacji, przy użyciu arkusza 
określonego przez Agencję zgodnie z art. 
108:
a) nazwę substancji i, gdzie to wła
ściwe, 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;
d) wskazanie właściwości/kierunków 
działania (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 kręgowcach czy 
nie i jeżeli nie, czy rozważa on zło
żenie twierdzącej deklaracji dla 
potrzeb art. 9 lit. (a) pkt. (x) wraz z 
dokumentami rejestracyjnymi.
Potencjalny rejestrujący może 
ograniczyć informacje, które mają być
dostarczone
zgodnie z akapitem 1, do tych wła
ściwości/kierunków działania (ang. 
endpoints), dla których wymagane jest 
przeprowadzenie badań.
(2) Informacje, o których mowa w ust. 
1, dostarczane są na co najmniej 18 
miesięcy
przed:
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a) terminem ustalonym w art. 21 ust. 
1 dla substancji wprowadzonych
produkowanych albo importowanych 
w ilościach co najmniej 1000 ton
rocznie;
b) terminem ustalonym w art. 21 ust. 
2 dla substancji wprowadzonych
produkowanych albo importowanych w ilo
ściach co najmniej 1 tony rocznie;
(3) Rejestrujący, którzy nie dostarczą
informacji wymaganych w ust. 1 nie 
mogą
skorzystać z przepisów art. 21.
(4) Producenci i importerzy substancji 
wprowadzonych w ilości mniejszej niż 1 
tona rocznie, tak samo jak dalsi u
żytkownicy, mogą dostarczyć informacje, o 
których mowa w ust. 1 do Agencji, przy u
życiu arkusza określonego przez Agencję
zgodnie z art. 108.
(5) Agencja rejestruje informacje 
dostarczone zgodnie z ust. 1 do 4 w 
bazie danych. 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 Członkowskich także 
otrzymają dostęp do tych danych.

Justification

This Article is not necessary anymore as a consequence of the new Articles 22a to d 

Poprawka 119
Artykuł 27 ustęp 1
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1. Producenci i importerzy, którzy 
dostarczyli informacje do Agencji zgodnie z 
przepisami art. 26 dla tej samej substancji 
wprowadzonej, są uczestnikami Forum 
Wymiany Informacji o Substancjach 
(Substance Information Exchange Forum –
SIEF).

1. Producenci, importerzy i dalsi u
żytkownicy, którzy dostarczyli informacje do 
Agencji zgodnie z przepisami art. 26a i 
wszyscy rejestrujący tą samą substancję
wprowadzoną, są uczestnikami Forum 
Wymiany Informacji o Substancjach 
(Substance Information Exchange Forum –
SIEF), przed wygaśnięciem terminu okre
ślonego w art. 21 ust. 3.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka, wraz z poprawkami do art. 5 ust. 4 i 43a oraz obowiązującym tekstem 
art. 111 ust. 2 lit. b), silnie zachęca rejestrujących do porozumiewania się w kwestiach 
interpretacji danych dotyczących zagrożenia, w celu osiągnięcia jednego zbioru danych dla 
jednej substancji. Niniejsza poprawka precyzuje również czas trwania SIEF, w celu 
zapewnienia MŚP rejestrującym w małych ilościach dostępu do danych.

Poprawka 120
Artykuł 27 ustęp 2 a (nowy)

2a) Uczestnicy SIEF dokładają wszelkich 
starań, aby porozumieć się w sprawie 
interpretacji informacji, którymi się
wymieniają. Dotyczy to w szczególności 
elementów informacji zawartych w art. 110 
ust. 1 lit. c), d) i e).

Uzasadnienie
Niniejsza poprawka, wraz z poprawkami do art. 5 ust. 4 i 43a oraz obowiązującym tekstem 
art. 111 ust. 2 lit. b), silnie zachęca rejestrujących do porozumiewania się w kwestiach 
interpretacji danych dotyczących zagrożenia, w celu osiągnięcia jednego zbioru danych dla 
jednej substancji. Niniejsza poprawka precyzuje również czas trwania SIEF, w celu 
zapewnienia MŚP rejestrującym w małych ilościach dostępu do danych. 

Poprawka 121
Artykuł 27 ustęp 2 b (nowy)
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2b. W przypadku, gdy informacja 
wymagana zgodnie z postanowieniami Zał
ącznika V i VI nie jest dostępna w SIEF, 
jedynie jedne badania są przeprowadzane w 
ramach każdego SIEF przez jednego cz
łonka SIEF działającego w imieniu pozosta
łych członków.

Uzasadnienie

Art. 27 ust 2a zezwala na wyznaczenie strony trzeciej do reprezentowania potencjalnych 
rejestrujących w SIEF. Umożliwia to potencjalnym rejestrującym ukrycie swojej tożsamości 
wobec innych potencjalnych rejestrujących. Jednakże, wciąż będą oni musieli ujawnić swoją
tożsamość Agencji.

Część zespołu OSOR.

Poprawka 122
Artykuł 27 ustęp 2 c (nowy)

2c. W przypadku, gdy informacja 
wymagana zgodnie z postanowieniami Zał
ącznika VII i VIII nie jest dostępna w 
SIEF, wszelkie wnioski związane z dalszymi 
testami złożone w myśl Załącznika VII i 
VIII określają, która firma przeprowadzać
będzie dany test w przypadku zajścia takiej 
konieczności.

Uzasadnienie

Art. 27 ust 2a zezwala na wyznaczenie strony trzeciej do reprezentowania potencjalnych 
rejestrujących w SIEF. Umożliwia to potencjalnym rejestrującym ukrycie swojej tożsamości 
wobec innych potencjalnych rejestrujących. Jednakże, wciąż będą oni musieli ujawnić swoją
tożsamość Agencji.

Część zespołu OSOR.

Poprawka 123
Artykuł 28 ustęp 1
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1) Zanim zostaną przeprowadzone badania 
na kręgowcach w celu uzyskania informacji 
wymaganych na potrzeby rejestracji, 
uczestnik SIEF zbada czy odpowiednie 
badania są dostępne poprzez skonsultowanie 
bazy danych wymienionej w art. 26 oraz 
poprzez przekazywanie informacji w obrębie 
SIEF. Jeżeli odpowiednie wyniki badania są
dostępne w obrębie SIEF, uczestnik tego 
SIEF, który musiałby przeprowadzić badanie 
na kręgowcach, zwraca się z wnioskiem o 
udostępnienie wyników tego badania w 
okresie 2 miesięcy od terminu określonego 
w art. 26 ust. 2).

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

Begründung

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

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

Poprawka 124
Artykuł 28 ustęp 1 a (nowy)

1a. Zanim przeprowadzone zostaną
badania na kręgowcach w celu uzyskania 
informacji wymaganych na potrzeby 
rejestracji, uczestnik SIEF zbada czy 
odpowiednie badania są dostępne poprzez 
skonsultowanie bazy danych wymienionej 
w art. 26 oraz poprzez przekazywanie 
informacji w obrębie SIEF. Jeżeli 
odpowiednie wyniki badania są dostępne w 
obrębie SIEF, uczestnik tego SIEF, który 
musiałby przeprowadzić badanie może 
zwróci się z wnioskiem o udostępnienie 
wyników tego badania. 

Uzasadnienie
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Niniejsza poprawka wprowadza obowiązek udostępniania, na wniosek, danych nie dotycz
ących zwierząt. Precyzuje ona także, którzy uczestnicy SIEF powinni przeprowadzać badania. 
Ponadto, wyjaśnia, że MŚP rejestrujące w małych ilościach nie muszą zwracać się z 
wnioskiem o udostępnienie danych ani płacić za ich udostępnienie, dopóki ich rejestracja nie 
nastąpi.

Poprawka 125
Artykuł 28 ustęp 1 b (nowy)

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

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wprowadza obowiązek udostępniania, na wniosek, danych nie dotycz
ących zwierząt. Precyzuje ona także, którzy uczestnicy SIEF powinni przeprowadzać badania. 
Ponadto, wyjaśnia, że MŚP rejestrujące w małych ilościach nie muszą zwracać się z 
wnioskiem o udostępnienie danych ani płacić za ich udostępnienie, dopóki ich rejestracja nie 
nastąpi.

Poprawka 126
Artykuł 28 ustęp 2

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

2. Jeżeli odpowiednie badanie 
przeprowadzone na kręgowcach dla okre
ślonej kategorii zastosowania i narażenia
nie jest dostępne w obrębie SIEF, uczestnik 
skontaktuje się z innymi uczestnikami tego 
SIEF, którzy dostarczyli informacje na ten 
temat i którzy mogą potrzebować wykonać
to badanie. Uczestnicy podejmą wszelkie 
uzasadnione kroki w celu osiągnięcia 
porozumienia w sprawie wykonania tego 
badania w imieniu innych uczestników
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Uzasadnienie

Konsekwentna zmiana w związku z wprowadzeniem kategorii zastosowania i narażenia oraz 
uproszczenie sformułowania.

Poprawka 127
Artykuł 28 ustęp 2

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

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

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wprowadza obowiązek udostępniania, na wniosek, danych nie dotycz
ących zwierząt. Precyzuje ona także, którzy uczestnicy SIEF powinni przeprowadzać badania. 
Ponadto, wyjaśnia, że MŚP rejestrujące w małych ilościach nie muszą zwracać się z 
wnioskiem o udostępnienie danych ani płacić za ich udostępnienie, dopóki ich rejestracja nie 
nastąpi.

Poprawka 128
Artykuł 28 ustęp 3
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3. Jeżeli właściciel wyników badania, okre
ślonego w ust. 2, odmawia przedstawienia 
udokumentowanych kosztów tego badania 
albo udostępnienia wyników badania 
innemu(ym) uczestnikowi(om), inny(inni) 
uczestnik(cy) postępuje(ą) dalej tak, jakby 
odpowiednie wyniki badania nie były dost
ępne w obrębie SIEF, jeżeli dokumenty 
rejestracyjne zawierające podsumowania 
badań albo szczegółowe podsumowania 
badań, zależnie od okoliczności, nie były ju
ż przedstawione przez innego rejestruj
ącego. W takich przypadkach Agencja 
podejmuje decyzję o udostępnieniu 
innemu(ym) uczestnikowi(om) tego 
podsumowania badań albo szczegółowe 
podsumowania badań, zależnie od 
okoliczności. Innemu rejestrującemu przys
ługuje roszczenie o równy podział kosztów 
pomiędzy uczestników, egzekwowalne na 
drodze sądowej. 

3. Jeżeli właściciel wyników badania, okre
ślonego w ust. 2, odmawia przedstawienia 
udokumentowanych kosztów tego badania 
albo udostępnienia wyników badania 
innemu(ym) uczestnikowi(om), Agencja 
interweniuje dla zapewnienia udost
ępniania danych oraz odpowiedniego i 
proporcjonalnego podziału kosztów.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka służy zapewnieniu możliwości udostępniania danych, a w szczególności, 
zapobieżeniu obciążania MŚP nadmiernymi kosztami. Ma ona związek jest z innymi 
poprawkami dotyczącymi artykułów w tytule III: Udostępnianie danych i unikanie 
przeprowadzania niepotrzebnych badań.

Poprawka 129
Artykuł 28 a (nowy) tytuł

Właściwość i ochrona prawna

Poprawka 130
Artykuł 28 a (nowy) ustęp 1

1) Jeżeli przepisy nie stanowią inaczej, wła
ściwym organem podejmującym decyzje 
wynikające z niniejszej części jest Agencja.

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

Poprawka 131
Artykuł 28 a (nowy) ustęp 2

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

Begründung

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

Poprawka 132
Artykuł 28 a (nowy)

Artykuł 28a

1. W przypadku, gdy wielu rejestrujących 
tej samej substancji dokonało rejestracji 
związanej z ilościami nieprzekraczającymi 
10 ton, wymagającym zgodnie z 
postanowieniami art. 43a dalszych 
informacji opisanych w Załączniku V, 
Agencja informuje wszystkich rejestruj
ących o danych identyfikacyjnych pozosta
łych rejestrujących. Rejestrujący dysponują
okresem [6] miesięcy na uzgodnienie który 
z nich wygeneruje informacje na korzyść
wszystkich.

2. W przypadku, gdy porozumienie nie 
zostało osiągnięte Agencja desygnuje 
jednego z rejestrujących, posiadającego 
największe doświadczenie z zakresu 
generowania informacji, jako 
odpowiedzialnego za wygenerowanie odno
śnej informacji.
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3. Koszty wygenerowania dalszych 
wymaganych informacji rozkładają się
równo pomiędzy wszystkich rejestrujących 
daną substancję, za wyjątkiem sytuacji, w 
której osiągnięte zostało porozumienie 
innego rodzaju. 

Uzasadnienie

W przypadku substancji, które mają wielu rejestrujących, koszty wygenerowania dalszych 
informacji powinny być rozłożone równo pomiędzy rejestrujących. Należy stosować zasadę
„jedna substancja – jedna rejestracja”, w celu dalszego zredukowania kosztów rejestrujących 
substancje w małych ilościach, a w szczególności kosztów MŚP. Dostarczenie jednego zbioru 
dalszych informacji wyeliminowałoby również potrzebę porozumiewania się w sprawie 
interpretacji informacji w zakresie badania.

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

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

Begründung

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

Poprawka 134
Artykuł 29 ustęp 3
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3) Jeżeli preparat nie spełnia kryteriów 
klasyfikacji jako niebezpieczny zgodnie z art. 
5, 6 i 7 dyrektywy 1999/45/WE ale zawiera, 
w stężeniach wynoszących co najmniej 1% 
wagowy w przypadku preparatów niebęd
ących gazami lub co najmniej 0,2% objęto
ściowy 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 1a. 

3) Jeżeli preparat nie spełnia kryteriów 
klasyfikacji jako niebezpieczny zgodnie z art. 
5, 6 i 7 dyrektywy 1999/45/WE ale zawiera, 
w stężeniach wynoszących co najmniej 1% 
wagowy w przypadku preparatów niebęd
ących gazami lub co najmniej 0,2% objęto
ściowy 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 1a. 

Begründung

Für gefährliche Stoffe sollte automatisch ein Sicherheitsdatenblatt an den nachgeschalteten 
Anwender gesendet werden.

Poprawka 135
Artykuł 29 ustęp 6 akapit drugi 

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

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

Begründung

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



AD\580429PL.doc 91/179 PE 357.851v02-00

PL

Poprawka 136
Artykuł 29 ustęp 6 akapit drugi

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

Jeżeli wykonano ocenę bezpieczeństwa 
chemicznego odpowiednie scenariusze nara
żenia lub kategorie zastosowania i nara
żenia należy opisać w odpowiednich czę
ściach karty charakterystyki i/lub udostępni
ć je drogą elektroniczną.

Uzasadnienie

Sprecyzowanie pierwotnej poprawki 135 jako następstwo wprowadzenia kategorii 
zastosowania i narażenia

Poprawka 137
Artykuł 29 ustęp 7

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

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

Begründung

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

Poprawka 138
Artykuł 29 ustęp 8



PE 357.851v02-00 92/179 AD\580429PL.doc

PL

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

Begründung

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

Poprawka 139
Artykuł 29 ustęp 8 a (nowy)

8a. Komisja dba o rozwój wytycznych o 
charakterze technicznym, ustalających 
minimalne wymogi z zakresu kart 
charakterystyki, w celu zapewnienia 
wszystkim partnerom łańcucha dostaw 
szerokiego dostępu do jasnej i adekwatnej 
informacji.

Uzasadnienie

Karty charakterystyki mogą być dobrym narzędziem komunikowania informacji w łańcuchu 
dostaw zarówno w odniesieniu do substancji jak i preparatów. Jednakże karty charakterystyki 
osiągną swój cel tylko wtedy, gdy będą odpowiednio wypełnione. Zatem Komisja powinna 
opracować techniczne wytyczne, które określą minimalne wymogi dotyczące wypełniania kart 
charakterystyki.

Poprawka 140
Artykuł 30 tytuł
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Obowiązek przekazywania informacji w dół
łańcucha dostawy dla substancji i 
preparatów, dla których nie jest wymagana
karta charakterystyki

Obowiązek przekazywania informacji w dół
łańcucha dostawy dla substancji i 
preparatów, dla których nie jest 
przekazywana karta charakterystyki

Uzasadnienie

Skorygowanie pierwotnej poprawki 138.

Poprawka 141
Artykuł 30 ustęp 1

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

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

Begründung

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

Poprawka 142
Artykuł 30 ustęp 1 litera a)

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

skreślony

Begründung

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

Poprawka 143
Artykuł 30 ustęp 2, część wprowadzająca
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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:

Uzasadnienie

Zezwolenie na nową technologię przesyłania informacji.

Poprawka 144
Artykuł 31a (nowy) tytuł

Obowiązek przekazywania informacji o 
substancjach znajdujących się w 

produktach

Uzasadnienie

Producenci, detaliści i konsumenci muszą wiedzieć, czy dana substancja została zawarta w 
produkcie końcowym i mieć ewentualnie możliwość znalezienia lub wyboru bezpieczniejszego 
rozwiązania.

Poprawka 145
Artykuł 31a (nowy)

31a. Dalsi użytkownicy umieszczający w 
artykule substancje lub preparaty, dla 
których ustanowiona została karta 
charakterystyki, a także osoby następnie 
zajmujące się lub dokonujące obróbki 
artykułu przekazują kartę charakterystyki 
wszystkim odbiorcom artykułu lub jego 
pochodnych. Konsument nie jest odbiorcą
w rozumieniu niniejszego artykułu.

Konsumenci posiadają prawo zwrócenia się
do producenta lub importera o informację
w sprawie substancji umieszczonych w 
artykule przez niego produkowanym lub 
importowanym.
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Uzasadnienie

Producenci, detaliści i konsumenci muszą wiedzieć, czy dana substancja została zawarta w 
produkcie końcowym i mieć ewentualnie możliwość znalezienia lub wyboru bezpieczniejszego 
rozwiązania

Poprawka 146
Artykuł 34 ustęp 1

1. Dalszy użytkownik może dostarczyć
informacje, aby pomóc w przygotowaniu 
rejestracji.

1. Dalszy użytkownik może dostarczyć
informacje, aby pomóc w przygotowaniu 
rejestracji. Informacja ta może zostać
przekazana bezpośrednio do Agencji. 
Postanowienia Tytułu III związane z udost
ępnianiem informacji stosują się mutatis 
mutandis do użytkownika dalszego.

Uzasadnienie

Prawo dalszych użytkowników do ochrony danych byłoby poważnie zagrożone, gdyby nie 
mieli oni możliwości przekazania informacji bezpośrednio Agencji. Poza tym dane byłyby dost
ępne dostawcy bez możliwości kontroli, w jaki sposób informacje te są wykorzystywane.

Poprawka 147
Artykuł 34 ustęp 2

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

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

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

Poprawka 148
Artykuł 34 ustęp 3

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

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

Uzasadnienie

Sprecyzowanie pierwotnej poprawki 141 na korzyść MŚP. Należy żądać wyłącznie podania 
kategorii zastosowania i kategorii narażenia, nie zaś szczególnych zastosowań. Ma to 
szczególnie duże znaczenie dla MŚP, patrz także uzasadnienie do poprawki 4 do art. 3 ust.25. 
Nie wyklucza to prawa przedsiębiorstw do dodatkowego podawania szczególnych zastosowań, 
jeśli takie jest ich życzenie.

Poprawka 149
Artykuł 34 ustęp 4
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4) Dalszy użytkownik substancji w jej 
postaci własnej albo jako składnika preparatu 
sporządza raport bezpieczeństwa 
chemicznego zgodnie z załącznikiem XI dla 
każdego zastosowania niespełniającego 
warunków opisanych w scenariuszu nara
żenia podanym w dostarczonej mu karcie 
charakterystyki. 

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

Begründung

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

Poprawka 150
Artykuł 35 ustęp 1

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

Przed rozpoczęciem stosowania substancji w 
sposób odbiegający od podanego w karcie 
charakterystyki scenariusza narażenia albo 
kategorii zastosowania i narażenia, które 
dla celów tego zastosowania zostały 
zarejestrowane przez uczestnika z góry ła
ńcucha dostawy zgodnie z przepisami art. 5 
albo 16, każdy dalszy użytkownik zobowi
ązany jest przekazać do Agencji informacje 
wskazane w ust. 2 tego artykułu.

Uzasadnienie

Kolejna poprawka w związku z wprowadzeniem kategorii zastosowania i narażenia, wyłącznie
w celu uproszczenia sformułowania.
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Poprawka 151
Artykuł 35 ustęp 2 litera e

e) krótki ogólny opis zastosowania(ń) 
substancji;

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

Poprawka 152
Artykuł 35 ustęp 2 litera f)

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

skreślony

Begründung

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

Poprawka 153
Artykuł 35 ustęp 2 akapit pierwszy a (nowy)

Jeżeli takie dane nie są dostępne, stosuje si
ę procedurę przewidzianą w art. 25.

Uzasadnienie

Poprawka jest ściśle związana z art. 9 lit. a) pkt. x) i art. 24 ust. 5 i art. 25 ust. 1 i art. 26 ust. 
1 i stanowi konsekwencję wprowadzonych poprawek. Jej celem jest wprowadzenie, poprzez 
usunięcie powyższego przepisu, obowiązku przesyłania wyników badań dotyczących bezkr
ęgowców. Obowiązkowe udostępnianie danym ma zasadnicze znaczenie dla MŚP.
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Poprawka 154
Tytuł VI

OCENA SUBSTANCJI OCENA

Uzasadnienie

Nazwa tytułu VI powinna odzwierciedlać fakt, że jego przepisy obejmują nie tylko ocenę
substancji.

Poprawka 155
Artykuł 37 ustęp -1 (nowy)

-1. Zakres niniejszego tytułu jest 
ograniczony do substancji, co do których 
istnieje obowiązek rejestracji zgodnie z 
przepisami tytułu II.

Uzasadnienie

Procedura oceny opiera się na informacjach uzyskanych w toku rejestracji (zob. np. art. 44, 
który ustanawia procedurę żądania nowych informacji i tym samym wyraźnie dotyczy rejestruj
ących, wskazując równocześnie, że tytuł dotyczący oceny dotyczy wyłącznie substancji, które 
wymagają rejestracji). Nie ma potrzeby oceny substancji, które nie podlegają obowiązkowej 
rejestracji. Polimery powinny zostać całkowicie wykluczone z zakresu REACH i należy je obją
ć odrębnymi, szczegółowymi przepisami

Poprawka 156
Artykuł 37 ustęp 1

Polimery są wyłączone z obowiązku oceny 
zgodnie z przepisami niniejszego tytułu.

Polimery są wyłączone z obowiązku 
rejestracji. 

Uzasadnienie

Procedura oceny opiera się na informacjach uzyskanych w toku rejestracji (zob. np. art. 44, 
który ustanawia procedurę żądania nowych informacji i tym samym wyraźnie dotyczy rejestruj
ących, wskazując równocześnie, że tytuł dotyczący oceny dotyczy wyłącznie substancji, które 
wymagają rejestracji). Nie ma potrzeby oceny substancji, które nie podlegają obowiązkowej 
rejestracji. Polimery powinny zostać całkowicie wykluczone z zakresu REACH i należy je obją
ć odrębnymi, szczegółowymi przepisami.
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Poprawka 157
Artykuł 38 tytuł

Właściwy urząd Odpowiedzialność Agencji za ocenę dossier

Uzasadnienie

Należy wzmocnić rolę Europejskiej Agencji Chemikaliów na etapie oceny. Proponuje się, aby 
Agencja zcentralizowała ocenę projektów badań i dossier. Ponadto Agencja musi mieć mo
żliwość wsparcia ze strony europejskiej sieci ekspertów i instytucji zajmujących się oceną w 
Państwach Członkowskich. 

(projekt „SAGE”)
Poprawka 158

Artykuł 38 ustęp 1

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

1. Agencja jest odpowiedzialna za ocenę
wniosków o przebadanie i dossier 
rejestracji.

Uzasadnienie

Należy wzmocnić rolę Europejskiej Agencji Chemikaliów na etapie oceny. Proponuje się, aby 
Agencja zcentralizowała ocenę projektów badań i dossier. Ponadto Agencja musi mieć mo
żliwość wsparcia ze strony europejskiej sieci ekspertów i instytucji zajmujących się oceną w 
Państwach Członkowskich. 

(projekt „SAGE”)

Poprawka 159
Artykuł 38 ustęp 2

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

2. W przypadku oceny Agencja polega na 
ekspertach i podmiotach znajdujących się
na wykazach sporządzonych zgodnie z art. 
83.

Uzasadnienie

Należy wzmocnić rolę Europejskiej Agencji Chemikaliów na etapie oceny. Proponuje się, aby 
Agencja zcentralizowała ocenę projektów badań i dossier. Ponadto Agencja musi mieć mo
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żliwość wsparcia ze strony europejskiej sieci ekspertów i instytucji zajmujących się oceną w 
Państwach Członkowskich. 
(projekt „SAGE”)

Poprawka 160
Artykuł 39 ustęp 1 i 2

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

1. Agencja sprawdza każdą propozycję
przeprowadzenia badań, przedstawioną w 
dokumentach rejestracyjnych albo w raporcie 
dalszego użytkownika, w celu uzyskania 
informacji dotyczących substancji okre
ślonych w załącznikach VII i VIII.

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

2. Na podstawie sprawdzenia 
przeprowadzonego zgodnie z ust. 1, 
Agencja przygotuje projekt jednej z następuj
ących decyzji, decyzja ta jest podejmowana 
zgodnie z procedurą określoną w art. 48 i 
49:

Uzasadnienie
Zob. poprawka do art. 38

Poprawka 161
Artykuł 40 ustęp 1, część wprowadzająca i ustęp 2

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

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

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

2. Na podstawie procedury sprawdzania 
dokumentów przeprowadzonej zgodnie z 
ust. 1 Agencja może przygotować projekt 
decyzji, w ciągu 12 miesięcy od publikacji 
rocznego planu oceny, o którym mowa w 
ust. 4 poniżej, wymagającej od rejestruj
ącego(ych) przedstawienia wszelkich 
informacji potrzebnych dla zapewnienia 
zgodności dokumentów rejestracyjnych z 
odpowiednimi wymaganiami w zakresie 
informacji, decyzja ta jest podejmowana 
zgodnie z art. 48 i 49.
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Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do art. 38

Poprawka 162
Artykuł 40 ustęp 3a (nowy)

3a. Agencja sporządza roczny plan oceny 
wniosków o rejestrację, w szczególności w 
celu oceny ich ogólnej jakości. Plan ten 
określa w szczególności minimalną liczbę
wniosków o rejestrację, które mają być
ocenione w danym okresie.). Plan
publikowany jest na stronie internetowej 
Agencji.

Uzasadnienie

Należy zapewnić, aby minimalna liczba dossier była poddawana ocenie

Poprawka 163
Artykuł 40 ustęp 3b (nowy)

3b. Agencja sporządza doroczne 
sprawozdanie z wyników oceny wniosków o 
rejestrację. Sprawozdanie to zawiera w 
szczególności wskazówki dla rejestrujących 
w celu poprawy jakości przyszłych 
rejestracji. Sprawozdanie publikowane jest 
na stronie internetowej Agencji.

Uzasadnienie

Należy zapewnić, aby minimalna liczba dossier była poddawana ocenie.

Poprawka 164
Artykuł 41 ustęp 1
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1. Właściwy urząd sprawdza wszelkie 
informacje przedstawione na skutek decyzji 
podjętej zgodnie z art. 39 albo 40 i 
opracowuje projekty odpowiednich decyzji 
zgodnie z art. 39 albo 40, jeżeli jest to 
konieczne.

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

Uzasadnienie

Zapewnienie spójności z poprawkami do art. 38 i 40.

Poprawka 165
Artykuł 41 ustęp 2

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

2. Kiedy ocena dossier jest ukończona 
Agencja korzysta z informacji uzyskanych w 
toku tej oceny dla celów art. 43aa ust. 1, art. 
56 ust. 3 i art. 66 ust. 2 i przekazuje je 
Komisji i Państwom Członkowskim. Agencja 
informuje Komisję, rejestrującego i Państwa 
Członkowskie o jego wnioskach, czy i jak 
korzystać z uzyskanych informacji.

Uzasadnienie

Zapewnienie spójności z poprawkami do art. 38 i 40.

Poprawka 166
Artykuł 42 ustęp 1

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

skreślony

Uzasadnienie

Zapewnienie zgodności z poprawką do art. 38

Poprawka 167
Artykuł 42 ustęp 2
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2. Właściwy urząd przygotuje projekt 
decyzji zgodnie z przepisami art. 39 ust. 2 w 
terminie 120 dni od daty otrzymania od 
Agencji dokumentów rejestracyjnych albo 
raportu dalszego użytkownika zawierających 
propozycje przeprowadzenia badań.

2. W terminie 120 dni od daty otrzymania
dokumentów rejestracyjnych albo raportu 
dalszego użytkownika zawierających 
propozycje przeprowadzenia badań Agencja 
przygotuje projekt decyzji zgodnie z 
przepisami art. 39 ust. 2.

Uzasadnienie

Zapewnienie zgodności z poprawką do art. 38

Poprawka 168
Artykuł 42 ustęp 3, część wprowadzająca

3. W przypadku substancji wprowadzonych 
właściwy urząd przygotuje projekty decyzji 
zgodnie z przepisami art. 39 ust. 2:

3. W przypadku substancji wprowadzonych 
Agencja przygotuje projekty decyzji zgodnie 
z przepisami art. 39 ust. 2:

Uzasadnienie

Zapewnienie zgodności z poprawką do art. 38

Poprawka 169
Artykuł 42 ustęp 4

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

4. Wykaz dossier rejestracyjnych, które są
poddawane ocenie zgodnie z art. 39 jest 
udostępniany Państwom Członkowskim.

Uzasadnienie

Zapewnienie zgodności z poprawką do art. 38

Poprawka 170
Artykuł 43

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

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

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

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

3. Wykaz dossier rejestracyjnych, które są
poddawane ocenie zgodnie z art. 40 jest 
udostępniany Państwom Członkowskim.

Uzasadnienie

Zapewnienie zgodności z projektem SAGE (wzmocnienie roli Agencji na etapie oceny). 

Poprawka 171
Rozdział 2 a (nowy)

KONTROLA ZAREJESTROWANEJ 
DOKUMENTACJI DLA SUBSTANCJI W 

ILOSCI OD 1 DO 100 TON 

Justification

These amendments enable the Agency to identify substances between 10 and 100 tonnes for 
which no full Annex VI data set is available as well as  substances between 1 and 10 tonnes 
for which no full Annex V data set, including acute toxicity and biodegradation, is available 
and that could pose a high risk. The screening criteria cover dossiers with least hazard 
information, suspicion of CMR and PBT, widespread exposure, cumulative volumes, and 
problems identified in enforcement measures. In the interest of workability and 
proportionality, at least two of these criteria must be met for the substance to be selected. 

Furthermore the Agency may suggest further screening criteria to the Commission that is 
empowered to include such criteria into a new Annex IIIa to this Regulation.

Poprawka 172
Artykuł - 43 a (nowy)

Ustalanie substancji objętych obowiązkiem 
udzielania dalszych informacji
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(1) Agencja może przeprowadzić kontrolę
wszystkich dossier z rejestracji dla 
substancji, które zostały zarejestrowane w 
ilości jedynie poniżej 100 ton, w celu 
ustalenia substancji, które mogą stanowić
wysokie ryzyko, jako że spełniają co 
najmniej dwa z warunków wymienionych 
poniżej:

a) substancje mogące spowodować poważne 
zagrożenie ze względu na:

i) użytkowanie przez konsumentów; lub
ii) szerokie zastosowanie profesjonalne; lub

ii) szerokie zastosowanie przemysłowe;

b) substancje, o których wpływie na zdrowie 
ludzkie lub właściwościach środowiskowych 
dostarczono najmniej informacji;

c) substancje, odnośnie których dowody 
naukowe wskazują, że mogą one spełnić
warunki zaklasyfikowania jako 
rakotwórcze, mutagenne i upośledzające p
łodność, kategorii 1 lub 2, lub mogą spełnić
warunki wymienione w załączniku XII, i o 
których wskazanych własnościach 
niebezpiecznych dostarczono najmniej 
informacji; 
(d) substancje, które zostały zarejestrowane 
przez co najmniej 20 rejestrujących; o ile 
rejestrujący nie wykazali, że nie istnieje 
ryzyko, lub na brak ryzyka nie wskazują
dowody naukowe;
e) substancje, w przypadku których wyniki 
działań przymusu administracyjnego lub 
nadzoru podejmowane w Państwach Cz
łonkowskich wskazują na możliwość
szkodliwości dla zdrowia ludzkiego lub 
środowiska.

(2) Agencja wymaga od rejestrujących 
substancje zidentyfikowane w wyniku 
kontroli, dostarczenia w przeciągu roku, 
zgodnie z art. 11 i 12:
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a) informacji określonych w zał
ączniku VI dla substancji od 10 do 100 ton 
rocznie, w okresie dwóch lat; oraz

a) informacji określonych w załączniku V 
dla substancji od 1 do 10 ton rocznie, w 
okresie roku. 
(3) Agencja może zaproponować Komisji 
dalsze kryteria kontroli. Zgodnie z procedur
ą opisaną w art. 130 ust. 3 Komisja 
podejmuje decyzję o włączeniu dalszych 
kryteriów do załącznika IIIA.

Justification

These amendments enable the Agency to identify substances between 10 and 100 tonnes for 
which no full Annex VI data set is available as well as  substances between 1 and 10 tonnes 
for which no full Annex V data set, including acute toxicity and biodegradation, is available 
and that could pose a high risk. The screening criteria cover dossiers with least hazard 
information, suspicion of CMR and PBT, widespread exposure, cumulative volumes, and 
problems identified in enforcement measures. In the interest of workability and 
proportionality, at least two of these criteria must be met for the substance to be selected. 

Furthermore the Agency may suggest further screening criteria to the Commission that is 
empowered to include such criteria into a new Annex IIIa to this Regulation.

Poprawka 173
Artykuł - 43 a a (nowy)

Opracowanie dodatkowych informacji w 
przypadku licznych rejestrujących

(1) Jeżeli liczni rejestrujący są zobowiązani 
do dostarczenia informacji wymienionych 
w art. 43aa ust. 2 przy rejestracji tej samej 
substancji, Agencja przekazuje każdemu 
rejestrującemu dane pozostałych rejestruj
ących.

(2) Wszyscy rejestrujący tę samą substancję
mają trzy miesiące na uzgodnienie, który z 
nich dostarcza informacje w imieniu ich 
wszystkich. W przypadku braku 
porozumienia Agencja wyznacza jednego z 
rejestrujących do dostarczenia informacji.
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(3) Koszt dostarczenia brakujących 
informacji wymaganych do spełnienia 
warunków wymienionych w załącznikach 
Vi VI  dzielony jest równo pomiędzy 
wszystkich rejestrujących tę substancję, 
chyba że zawarto inne porozumienie.

Justification

In case of multiple registrants only one data set will be generated and cost will be shared 
between all registrants of that substance.

Poprawka 173
Artykuł 43 a

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

W celu zapewnienia zharmonizowanego 
podejścia, Agencja opracowuje kryteria 
ustalania priorytetów dla substancji w celu 
przeprowadzania dalszej oceny.
Ustalanie priorytetów powinno odbywać się
w oparciu o stwarzane ryzyko. W kryteriach 
oceny bierze się pod uwagę dane dotyczące 
zagrożenia, narażenia i zakresów tonażu. 
Agencja podejmuje decyzję odnośnie 
kryteriów ustalania priorytetów dla 
substancji w celu przeprowadzania dalszej 
oceny.

Uzasadnienie

Zapewnienie zgodności z projektem SAGE (wzmocnienie roli Agencji na etapie oceny). 
Poprawka 174

Artykuł 43aa tytuł

Właściwy urząd Wspólnotowy plan kroczący

Uzasadnienie

Istotne jest, aby posiadać tylko jeden wspólnotowy plan kroczący w miejsce nakładających się
na siebie krajowych planów kroczących. Ostateczne opracowanie projektu planu kroczącego 
powierza się Agencji przy uwzględnieniu uwag Państw Członkowskich.
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Poprawka 175
Artykuł 43aa ustęp 1 (część wprowadzająca) i akapit pierwszy a (nowy)

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

1. Agencja sporządza projekt 
wspólnotowego planu kroczącego (ang. 
rolling plan ) dla celów art. 44, 45 i 46 w 
oparciu o kryteria wymienione w art. 43aa, 
i jeżeli ma ona w wyniku oceny dossier albo 
na podstawie informacji z innego 
odpowiedniego źródła, włączając w to 
informacje z dokumentu(ów) 
rejestracyjnego(ych), powody, żeby 
podejrzewać, że substancja stanowi ryzyko 
dla zdrowia albo środowiska, w szczególno
ści na przykład na podstawie jednego z nast
ępujących: 

Agencja przedkłada Państwom Cz
łonkowskim projekt planu kroczącego do 
dnia 31 grudnia każdego roku.

Uzasadnienie

Istotne jest, aby posiadać tylko jeden wspólnotowy plan kroczący w miejsce nakładających się
na siebie krajowych planów kroczących. Ostateczne opracowanie projektu planu kroczącego 
powierza się Agencji przy uwzględnieniu uwag Państw Członkowskich.

Poprawka 176
Artykuł 43aa ustęp 1b (nowy)

1b. Agencja odpowiada za ocenę substancji 
wpisanych do wspólnotowego planu krocz
ącego. Agencja może się oprzeć przy 
dokonywaniu oceny substancji, na us
ługach ekspertów znajdujących się na liście 
ustalonej zgodnie z art. 83, których wybiera 
biorąc pod uwagę wnioski przedstawione 
przez Państwa Członkowskie zgodnie z 
akapitem pierwszym a.

Uzasadnienie

Istotne jest, aby posiadać tylko jeden wspólnotowy plan kroczący w miejsce nakładających się
na siebie krajowych planów kroczących. Ostateczne opracowanie projektu planu kroczącego 
powierza się Agencji przy uwzględnieniu uwag Państw Członkowskich.
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Poprawka 177
Artykuł 43aa ustęp 1a (nowy)

1a. Państwa Członkowskie mogą zgłaszać
Agencji uwagi dotyczące zawartości 
projektu planu, zaproponować wpisanie 
nowych substancji do planu kroczącego, 
jak również zaproponować przeprowadzenie 
oceny przez organy krajowe przed 31 
stycznia każdego roku.

Uzasadnienie

Istotne jest, aby posiadać tylko jeden wspólnotowy plan kroczący w miejsce nakładających się
na siebie krajowych planów kroczących. Ostateczne opracowanie projektu planu kroczącego 
powierza się Agencji przy uwzględnieniu uwag Państw Członkowskich.

Poprawka 178
Artykuł 43aa ustęp 2

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

2. Plan kroczący, o którym mowa w ust. 1 i 
1a, obejmuje okres trzech lat, jest 
aktualizowany corocznie i określa substancje, 
które zostaną poddane ocenie każdego roku 
na szczeblu wspólnotowym przez Agencję
albo, w razie konieczności, w Państwach Cz
łonkowskich, które wyrażą taką potrzebę w 
ramach art. 43aa, ust. 1a. Agencja przedk
łada wspólnotowy plan kroczący Państwom 
Członkowskim do 28 lutego każdego roku.

Uzasadnienie

Istotne jest, aby posiadać tylko jeden wspólnotowy plan kroczący w miejsce nakładających się
na siebie krajowych planów kroczących. Ostateczne opracowanie projektu planu kroczącego 
powierza się Agencji przy uwzględnieniu uwag Państw Członkowskich.

Poprawka 179
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Artykuł 43aa ustęp 3

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

3. W przypadkach braku uwag na temat 
wspólnotowego planu kroczącego, Agencja
przyjmuje ten plan. W przeciwnym wypadku, 
Agencja przygotowuje nowy projekt planu 
kroczącego, który zostaje przedłożony Pa
ństwom Członkowskim. Jeżeli w przeciągu 
30 dni nie została zgłoszona żadna nowa 
uwaga na temat wspólnotowego planu 
kroczącego, Agencja przyjmuje plan. Jeżeli 
utrzymują się rozbieżne opinie, na przykład 
w przypadku, kiedy kilka Państw Cz
łonkowskich proponuje różne organizmy 
mające dokonać oceny tej samej substancji, 
Agencja przedkłada sprawę Komisji, która 
przyjmuje plan zgodnie z procedurą okre
śloną w art. 130 ust. 3.

Uzasadnienie

Istotne jest, aby posiadać tylko jeden wspólnotowy plan kroczący w miejsce nakładających się
na siebie krajowych planów kroczących. Ostateczne opracowanie projektu planu kroczącego 
powierza się Agencji przy uwzględnieniu uwag Państw Członkowskich.

Poprawka 180
Artykuł 43aa ustęp 4

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

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

Jeżeli w ciągu 60 dni od przekazania 
Komitet Państw Członkowskich osiągnie 
jednomyślne porozumienie, zainteresowane 
Państwa Członkowskie odpowiednio przyjm
ą swoje ostateczne plany kroczące. Wła
ściwy urząd jest właściwym urzędem Pa
ństwa Członkowskiego, które włączyło 
substancję do ostatecznego planu krocz
ącego.

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

Uzasadnienie

Istotne jest, aby posiadać tylko jeden wspólnotowy plan kroczący w miejsce nakładających się
na siebie krajowych planów kroczących. Ostateczne opracowanie projektu planu kroczącego 
powierza się Agencji przy uwzględnieniu uwag Państw Członkowskich.

Poprawka 181
Artykuł 43aa ustęp 5

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

5. Agencja umieszcza ostateczny plan krocz
ący na stronie internetowej.
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Uzasadnienie

Istotne jest, aby posiadać tylko jeden wspólnotowy plan kroczący w miejsce nakładających się
na siebie krajowych planów kroczących. Ostateczne opracowanie projektu planu kroczącego 
powierza się Agencji przy uwzględnieniu uwag Państw Członkowskich.

Poprawka 182
Artykuł 43aa ustęp 6

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

skreślony

Uzasadnienie

Istotne jest, aby posiadać tylko jeden wspólnotowy plan kroczący w miejsce nakładających się
na siebie krajowych planów kroczących. Ostateczne opracowanie projektu planu kroczącego 
powierza się Agencji przy uwzględnieniu uwag Państw Członkowskich.

Poprawka 183
Artykuł 44 ustępy 1 i 4

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

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

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

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

Uzasadnienie
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Zapewnienie zgodności z projektem SAGE (wzmocnienie roli Agencji na etapie oceny).

Poprawka 184
Artykuł 45 ustęp 1

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

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

Uzasadnienie

Związana z poprawką do art. 38.

Poprawka 185
Artykuł 45 ustęp 2

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

2. Tam gdzie jest to właściwe, sposoby wdra
żania przyjmowane są zgodnie z procedurą, 
o której mowa w art.130 ust.3.

Uzasadnienie

Zmierza do wzmocnienia roli Agencji w ocenie chemikaliów, jednocześnie czyniąc możliwie 
jak największy użytek z dostępnych zasobów, a w szczególności z już istniejących w Państwach 
Członkowskich zasobów eksperckich.

Poprawka 186
Artykuł 46 ustęp 1 i 2
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1. Właściwy urząd sprawdza wszelkie 
informacje przedstawione w wyniku decyzji 
podjętej zgodnie z art. 44 i opracowuje 
projekty odpowiednich decyzji zgodnie z art. 
44, jeżeli jest to konieczne.

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

2. Kiedy ocena substancji jest ukończona wła
ściwy urząd korzysta z informacji 
uzyskanych w toku tej oceny dla celów art. 
56 ust. 3 i art. 66 ust. 2 i przekazuje je 
Komisji, Agencji i innym Państwom Cz
łonkowskim. Właściwy urząd informuje 
Komisję, Agencję, rejestrującego i właściwe 
urzędy innych Państw Członkowskich o 
jego wnioskach, czy i jak korzystać z 
uzyskanych informacji.

2. Kiedy ocena substancji jest ukończona 
Agencja korzysta z informacji uzyskanych w 
toku tej oceny dla celów art. 56 ust. 3 i art. 
66 ust. 2 i przekazuje je Komisji i Państwom 
Członkowskim. Agencja informuje Komisję, 
rejestrującego i Państwa Członkowskie o 
jego wnioskach, czy i jak korzystać z 
uzyskanych informacji.

Uzasadnienie

Zapewnienie zgodności z projektem SAGE (wzmocnienie roli Agencji na etapie oceny). 

Poprawka 187
Artykuł 48 ustęp 1, 2, 3 i 4 litera a)

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

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

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

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

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

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

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

Uzasadnienie

Zapewnienie zgodności z projektem SAGE (wzmocnienie roli Agencji na etapie oceny). 

Poprawka 188
Artykuł 49 ustęp 1

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

1. Agencja rozpowszechnia wśród Państw 
Członkowskich projekt swojej decyzji, 
oparty, w stosownych przypadkach, na 
ocenie przeprowadzonej przez odpowiednią
instytucję, podjętej zgodnie z przepisami art. 
39, 40 albo art. 44 wraz z wszelkimi 
uwagami rejestrującego albo dalszego u
żytkownika, określając w jaki sposób zostały 
one wzięte pod uwagę. 

Uzasadnienie
Związana z poprawką do art. 38.

Poprawka 189
Artykuł 49 ustęp 2
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2. Właściwe urzędy innych Państw Cz
łonkowskich mogą, w ciągu 30 dni od 
rozpowszechnienia, wnieść propozycje zmian 
projektu decyzji do Agencji, przekazując 
jednocześnie kopię propozycji do wła
ściwego urzędu. Agencja może wnieść
propozycje zmian projektu decyzji, w ciągu 
tego samego okresu, przekazując jednocze
śnie kopię propozycji do właściwego urz
ędu.

2. Państwa Członkowskie mogą, w ciągu 30 
dni od rozpowszechnienia, wnieść
propozycje zmian projektu decyzji do 
Agencji, przekazując jednocześnie kopię
propozycji do właściwego urzędu.

Uzasadnienie

Zapewnienie zgodności z projektem SAGE (wzmocnienie roli Agencji na etapie oceny) .

Poprawka 190
Artykuł 49 ustępy 3 i 4

3. Jeżeli Agencja w ciągu 30 dni nie otrzyma 
albo sama nie wniesie żadnych propozycji, 
podejmie decyzję w wersji zgłoszonej według 
ust. 1.

3. Jeżeli Agencja w ciągu 30 dni nie otrzyma 
żadnych propozycji, podejmie decyzję w 
wersji zgłoszonej według ust. 1.

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

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

Uzasadnienie

Zapewnienie zgodności z projektem SAGE (wzmocnienie roli Agencji na etapie oceny).

Poprawka 191
Artykuł 50 ustęp 1

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

1. Jeżeli rejestrujący albo dalszy użytkownik 
przeprowadza badanie w imieniu innych, 
koszty badania dzielą się na wszystkich. 
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Agencja ustala kryteria podziału kosztów 
oparte na przejrzystości i proporcjonalno
ści.

Uzasadnienie

Warunkiem proporcjonalnego podziału kosztów jest ustanowienie sprawiedliwych kryteriów 
przez Agencję Niniejsza poprawka związana jest z innymi poprawkami dotyczącymi artykułów 
w tytule VI: Ocena substancji.

Poprawka 192
Artykuł 51

Obowiązki Państw Członkowskich dotycz
ące zgłaszania do Agencji

Publikacja informacji o ocenach

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

Agencja corocznie do dnia 28 lutego 
publikuje na swojej stronie internetowej 
sprawozdanie o postępie, w porównaniu z 
poprzednim rokiem kalendarzowym, odno
śnie wypełniania obowiązków ciążących na 
niej w związku ze sprawdzaniem propozycji 
badań. 

Uzasadnienie

Zapewnienie spójności z projektem SAGE (rola Agencji Europejskiej).

Poprawka 193
Artykuł 52

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

Celem niniejszego tytułu jest zapewnienie, że 
substancje wzbudzające szczególne obawy są
zastępowane odpowiednimi alternatywnymi 
substancjami albo technologiami służącymi 
do zastępowania, jeżeli takowe istnieją, przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu sprawnego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Uzasadnienie
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Na etapie zatwierdzania cele dotyczące zdrowia publicznego i ochrony środowiska 
naturalnego są nadrzędne w stosunku do zasad rynku wewnętrznego. Ponadto należy utworzyć
bardziej wyraźny związek z zasadą zastępowania.

Poprawka 194
Artykuł 53 ustęp 1 litera a) i b)

1. Producent, importer albo dalszy u
żytkownik nie wprowadza substancji do 
obrotu umożliwiając jej stosowanie albo sam 
nie stosuje substancji, jeżeli substancja ta jest 
wymieniona w załączniku XIII, chyba że:

1. Producent, importer albo dalszy u
żytkownik nie wprowadza substancji do 
obrotu umożliwiając jej stosowanie albo sam 
nie stosuje substancji w sposób równorzędny 
z wprowadzeniem do obrotu, jeżeli 
substancja ta jest wymieniona w załączniku 
XIII, chyba że:

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

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

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

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

Uzasadnienie

Udzielenie zezwolenia dla substancji nie dotyczy produkcji. Poprawka ma na celu wyja
śnienie, ponieważ możliwość produkcji byłaby przysłowiową parą w gwizdek, jeśli następnie 
producent nie mógłby np. magazynować substancji bez zezwolenia.
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Poprawka 195
Artykuł 53 ustęp 1 litera e)

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

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

Poprawka 196
Artykuł 53 ustęp 2

2. Dalszy użytkownik może stosować
substancję spełniając kryteria, o których 
mowa w ust. 1, pod warunkiem, że 
zastosowanie to jest zgodne z warunkami 
zezwolenia, którego udzielono uczestnikowi 
z górnej części łańcucha dostawy dla tego 
zastosowania.

2. Dalszy użytkownik może stosować
substancję spełniając kryteria, o których 
mowa w ust. 1, pod warunkiem, że 
zastosowanie to jest zgodne z warunkami 
zezwolenia, którego udzielono uczestnikowi 
z górnej części łańcucha dostawy dla tego 
zastosowania albo kategorii zastosowania i 
kategorii narażenia.

Uzasadnienie

Kolejna poprawka w związku z wprowadzeniem kategorii zastosowania i narażenia. To samo 
odnosi się do art. 55 ust.1 lit. c) pkt. ii), art. 55 ust.1 lit. d), art. 58 ust. 4, art. 58 ust.5, art. 58 
ust.6.

Poprawka 197
Artykuł 53 ustęp 5 litera a) b) c) d) e) i f)

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

skreślony

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

d) zastosowań jako dodatki do środków spo
żywczych, objętych dyrektywą 89/107/EWG;
e) zastosowań jako dodatki paszowe, obj
ętych dyrektywą 70/524/EWG;

f) zastosowań jako substancje aromatyczne 
używane w lub na środkach spożywczych, 
objętych decyzją 1999/217/WE;

Begründung

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

Poprawka 198
Artykuł 53 ustęp 5 litera i a) (nowa)

ia) substancje zwolnione z obowiązku 
rejestracji.

Begründung

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

Poprawka 199
Artykuł 53 ustęp 7, część wprowadzająca

7. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się odno
śnie zastosowania substancji stanowiących sk
ładniki preparatów: 

7. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się odno
śnie zastosowania substancji stanowiących sk
ładniki preparatów lub wyrobów: 

Uzasadnienie

Limitami w zakresie stężeń należy objąć również substancje w wyrobach. Dyskryminowanie 
przez projekt substancji w wyrobach nie jest uzasadnione kryteriami toksykologicznymi i 
ekotoksykologicznymi. Ponadto, w przeciwieństwie do substancji w preparatach, narażenie na 
substancje w wyrobach wymaga środka ekstrakcji, a zatem narażenie to jest dodatkowo 
ograniczone. Niniejsza poprawka jest zgodna z obowiązującym ustawodawstwem WE w 
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sprawie wyrobów.

Poprawka 200
Artykuł 53 ustęp 7 a (nowy)

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

Begründung

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

Poprawka 201
Artykuł 54 ustęp 1 litery a), b) i c)

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

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

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

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

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

a) substancje zaklasyfikowane, zgodnie z 
dyrektywą 67/548/EWG, jako substancje 
działające szkodliwie na rozrodczość
kategorii albo 2;

Uzasadnienie

Przed udzieleniem zezwolenia na wykorzystywanie substancji musi zostać wydana prawnie wią
żąca decyzja dotycząca jej klasyfikacji (w oparciu o zharmonizowaną decyzję o 
zaklasyfikowaniu substancji jako rakotwórczej, mutagennej i działającej szkodliwie na 
rozrodczość kategorii 1 albo 2). W przeciwnym wypadku, decyzje Komitetu Państw Cz
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łonkowskich odpowiedzialnego za klasyfikację substancji jako rakotwórczej, mutagennej i 
działającej szkodliwie na rozrodczość w kategoriach 1 i 2 podlegałyby uchyleniu. Należy 
zagwarantować pewność prawną, w szczególności w zakresie handlu światowego.

Poprawka 202
Artykuł 54 lit. f)

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

skreślona

Uzasadnienie

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

Poprawka 203
Artykuł 54 a (nowy)

Przegląd substancji, które mają być wł
ączone do załącznika XIII
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1. Najwcześniej sześć lat po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
Europejska zwraca się do Komitetu 
Naukowego ds. Zagrożeń dla Zdrowia i 
Środowiska (SCHER) o sporządzenie opinii 
na temat tego, czy w art. 54 niniejszego 
rozporządzenia i odpowiednich zał
ącznikach należy dodać dodatkowe kryteria 
naukowe, a także dostarcza wskazówek co 
do tych kryteriów. 

2. W oparciu o opinię SCHER i z uwzgl
ędnieniem art. 251 Traktatu Komisja może 
złożyć Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie propozycję zmiany kategorii 
wymienionych w art. 54 w celu włączenia 
innych substancji dających równoważne 
powody do obaw, jeżeli ich właściwości:
a) mogą być opisane przez jasne naukowe 
kryteria przy zastosowaniu metod testowych 
zatwierdzonych przez społeczność mi
ędzynarodową; oraz
b) są uznane za powodujące poważne i 
nieodwracalne niepożądane skutki dla 
zdrowia ludzkiego lub środowiska.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka zapewnia zarówno pewność prawną, jaki i to, że ograniczenia procesu 
udzielania zezwoleń koncentrują się na substancjach, którym dowiedziono niepomyślnego 
skutku dla zdrowia ludzkiego i środowiska, podczas badania za pomocą jasnych naukowych 
kryteriów zatwierdzonych na poziomie międzynarodowym, takim jak OECD.

Poprawka 204
Artykuł 55 ustęp 1
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1) W każdym przypadku, gdy zostanie podj
ęta decyzja o włączeniu do załącznika XIII 
substancji, o których mowa w art. 54, 
decyzja taka jest podejmowana zgodnie z 
procedurą określoną w art. 130(3). W odno
śnych decyzjach wyszczególnia się w 
odniesieniu do każdej substancji:

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

Begründung

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

Poprawka 205
Artykuł 55 ustęp 1 litera e)

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

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

Poprawka 206
Artykuł 55 ustęp 2

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

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

Poprawka 207
Artykuł 55 ustęp 4 litera b)

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

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



PE 357.851v02-00 126/179 AD\580429PL.doc

PL

Poprawka 208
Artykuł 56 ustęp 7

7. Jeżeli w ciągu 30 dni od przekazania 
Komitet Państw Członkowskich osiągnie 
jednomyślne porozumienie w zakresie 
identyfikacji, Agencja może włączyć
substancję do swoich zaleceń zgodnie z 
przepisami art. 55 ust. 3. Jeżeli Komitet Pa
ństw Członkowskich nie osiągnie jednomy
ślnego porozumienia, w ciągu 30 dni od 
przekazania wyda opinię. Agencja przekaże t
ę opinię Komisji, włączając w to wszelkie 
opinie mniejszości w obrębie Komitetu.

7. Jeżeli w ciągu 30 dni od przekazania 
Komitet Państw Członkowskich osiągnie 
jednomyślne porozumienie w zakresie 
identyfikacji, Agencja może włączyć
substancję do swoich zaleceń zgodnie z 
przepisami art. 55 ust. 3. Zainteresowany 
rejestrujący powinien otrzymać przedtem 
możliwość wypowiedzi. Jeżeli Komitet Pa
ństw Członkowskich nie osiągnie jednomy
ślnego porozumienia, w ciągu 30 dni od 
przekazania wyda opinię. Przed sformu
łowaniem opinii zainteresowany rejestruj
ący powinien otrzymać możliwość
wypowiedzi. Agencja przekaże tę opinię
Komisji, włączając w to wszelkie opinie 
mniejszości w obrębie Komitetu, a także 
wypowiedzi zainteresowanego rejestruj
ącego oraz przyczyny dla których, jeśli mia
ło to miejsce, wypowiedzi rejestrującego nie 
wpłynęły na te opinie.

Uzasadnienie

Opinia Agencji poprzedza m.in. procedurę komitologii i tym samym oznacza obciążenie dla 
zainteresowanego rejestrującego. Stąd też przed sformułowaniem opinii trzeba zagwarantowa
ć zainteresowanemu rejestrującemu prawo do wysłuchania go.

Poprawka 209
Artykuł 57 ustęp 2

2. Zezwolenie zostanie udzielone, jeżeli 
ryzyko dla zdrowia człowieka lub 
środowiska, wynikające z zastosowania 
substancji i będące efektem jej właściwości 
określonych w załączniku XIII, jest 
odpowiednio kontrolowane zgodnie z zał
ącznikiem I, sekcja 6, oraz zgodnie z 
zapisem w raporcie bezpieczeństwa 
chemicznego wnioskującego.

2. Zezwolenie zostanie udzielone jeżeli:

Komisja nie bierze pod uwagę:



AD\580429PL.doc 127/179 PE 357.851v02-00

PL

ryzyka dla zdrowia człowieka i środowiska 
wynikającego z emisji substancji z 
instalacji, dla których zostało udzielone 
zezwolenie na mocy dyrektywy Rady 
96/61/WE;

a) ryzyko dla zdrowia człowieka lub dla
środowiska wynikające ze stosowania 
substancji o swoistych właściwości okre
ślonych w załączniku XIII jest odpowiednio 
kontrolowane zgodnie z załącznikiem I ptk 
6, według wytycznych zawartych w raporcie 
bezpieczeństwa chemicznego wnioskuj
ącego oraz

b) ryzyka dla środowiska wodnego i 
stwarzanego poprzez środowisko wodne,
wynikającego z uwalniania ze źródeł
punktowych substancji, regulowanych 
wymogami wcześniejszych przepisów, o 
których mowa w art. 11 ust. 3, i 
uregulowaniami prawnymi przyjętymi 
zgodnie z art. 16 dyrektywy 2000/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady;

b) każde niezbędne działanie przyjęte w celu 
minimalizowania narażenia, a także jeżeli

c) ryzyka dla zdrowia człowieka wynikaj
ącego z zastosowania substancji w 
wyrobach medycznych regulowanych 
dyrektywą Rady 90/385/EWG, dyrektywą
Rady 93/42/EWG albo dyrektywą 98/79/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady.

c) nie istnieje odpowiednia alternatywa 
umożliwiająca zastąpienie substancji lub 
technologii, lub

d) ) wykazano, że korzyści społeczno-
gospodarcze przewyższają jakiekolwiek 
faktyczne ryzyko dla zdrowia człowieka lub 
dla środowiska wynikające ze stosowania 
tej substancji.

Uzasadnienie

Należy zachęcać do zastępowania substancji budzących wyjątkowe obawy, wymienionych w za
łączniku XIII. Zezwolenie obejmujące takie substancje musi być udzielane w wyjątkowych 
przypadkach i odpowiadać szczególnym warunkom. Nie wystarczy „odpowiednio kontrolowa
ć” stosowania takich substancji.

Poprawka 210
Artykuł 57 ustęp 3
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3. Jeżeli zezwolenie nie może być udzielone 
na podstawie ust. 2, może ono być
udzielone, jeżeli wykazano, że korzyści spo
łeczno - ekonomiczne przewyższają ryzyko 
dla zdrowia człowieka lub środowiska 
wynikające z zastosowania substancji oraz 
jeżeli nie istnieją odpowiednie alternatywne 
substancje albo technologie. Decyzja taka 
podejmowana jest po rozważeniu 
wszystkich następujących elementów:

skreślony

a) ryzyko stwarzane przez zastosowania 
substancji;
b) korzyści społeczno - ekonomiczne 
wynikające z zastosowania i społeczno - 
ekonomiczne implikacje wynikające z 
odmowy udzielenia zezwolenia, jak 
przedstawione przez wnioskodawcę albo 
inne zainteresowane strony;
c) analizy substancji alternatywnych 
przedstawione przez wnioskującego na 
mocy art. 59 ust. 5 i wkłady osób trzecich 
przedstawione na mocy art. 61 ust. 2;
d) dostępne informacje dotyczące ryzyka 
dla zdrowia lub środowiska stwarzanego 
przez wszystkie alternatywne substancje 
albo technologie. 

Uzasadnienie

Należy zachęcać do zastępowania substancji budzących wyjątkowe obawy, wymienionych w za
łączniku XIII. Zezwolenie obejmujące takie substancje musi być udzielane w wyjątkowych 
przypadkach i odpowiadać szczególnym warunkom. Nie wystarczy „odpowiednio kontrolowa
ć” stosowania takich substancji.

Poprawka 211
Artykuł 57 ustęp 6

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

6. Udzielenie zezwoleń podlega różnym 
warunkom, między innymi obowiązkowemu 
okazaniu planów nadzoru i zastępowania.
Zezwolenia podlegają ograniczeniu 
czasowemu, maksymalnie przez okres 7 lat, 
ale może zostać odnowione zgodnie z 
postanowieniami zawartymi w art. 58. 

Uzasadnienie
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Należy zachęcać do zastępowania i innowacji. Zatem zezwolenia muszą być ograniczone w 
czasie (maksymalnie 5 lat).

Poprawka 212
Artykuł 57 ustęp 7 litera c)

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

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

Poprawka 213
Artykuł 58 ustęp 3 akapit drugi

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 (skreślono)
ryzyko dla zdrowia człowieka lub 
środowiska, Komisja może zawiesić
zezwolenie w toku weryfikacji, biorąc pod 
uwagę zasadę proporcjonalności. 

Uzasadnienie

Nie istnieją kryteria pozwalające zdefiniować „poważne i bezpośrednie” ryzyko. Tym samym 
do Komisji powinna należeć decyzja, na podstawie kryteriów, czy zawiesić zezwolenie w 
trakcie weryfikacji. Niniejsza poprawka związana jest z innymi poprawkami dotyczącymi 
artykułów w tytule VII: Procedura zezwoleń.

Poprawka 214
Artykuł 59 ustęp 3
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3) Wnioski mogą być złożone w sprawie 
jednej albo kilku substancji oraz dla jednego 
albo kilku zastosowań. Wnioski mogą być z
łożone w sprawie zastosowania(ń) na własne 
potrzeby wnioskodawcy lub w sprawie 
zastosowań, dla których zamierza on 
wprowadzić substancję do obrotu. 

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

Poprawka 215
Artykuł 59 ustęp 4 litera c)

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

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

Poprawka 216
Artykuł 60 ustęp 1

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

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

Poprawka 217
Artykuł 60 ustęp 2
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2) Jeżeli zezwolenie zostało udzielone dla 
określonego zastosowania substancji, kolejny 
wnioskodawca może powołać się, po 
uzyskaniu pisemnej zgody posiadacza 
zezwolenia na udostępnienie, na fragmenty 
wniosku posiadacza złożonego zgodnie z 
przepisami art. 59 ust. 4) lit. d) i ust. 5).

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

Poprawka 218
Artykuł 61 ustęp 4 litera a) i b)

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

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

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

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

Poprawka 219
Artykuł 62

Obowiązek posiadaczy zezwoleń Obowiązek informowania o substancjach 
podlegających procedurze udzielania 

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

Wszystkie substancje stosowane 
samodzielnie w preparatach lub wyrobach, 
które spełniają warunki określone w art. 54 
są oznakowane i zawsze towarzyszy im 
karta charakterystyki. Oznakowanie 
zawiera:

a) nazwę substancji,

b) zaświadczenie, że substancja jest wł
ączona do załącznika XIII, oraz
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c) każde szczegółowe zastosowanie, na 
które udzielono zezwolenia w przypadku 
danej substancji.

Uzasadnienie

Substancje i preparaty niebezpieczne muszą być etykietowane do celów informowania u
żytkownika.

Poprawka 220
Artykuł 64 ustęp 1 i 2

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, preparat albo produkt, 
w stosunku do których 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.

2. Substancja w jej postaci własnej, jako sk
ładnik preparatu albo w produkcie, 
w stosunku do której zostały określone 
ograniczenia w załączniku XVII, 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 laboratoryjnych 
albo stosowania tej substancji jako normy 
odniesienia.

2. Substancja, preparat albo produkt,
w stosunku do których zostały określone 
ograniczenia w załączniku XVII, 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 laboratoryjnych 
albo stosowania tej substancji jako normy 
odniesienia.

Uzasadnienie

Przepisy rozporządzenia nie powinny obejmować jedynie substancji w ich postaci własnej, w 
preparatach albo w wyrobach. Podobnie, jak to wynika z obowiązującego prawa (dyrektywa 
76/769/EWG), musi istnieć możliwość objęcia bezpośrednią regulacją także niebezpiecznych 
preparatów i wyrobów. Poprawka służy wyjaśnieniu, aby przepis mógł objąć – bez 
rozpatrywania poszczególnych elementów składowych - także preparaty i wyroby z 
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rozpatrzeniem ich niebezpiecznego działania.

Poprawka 221
Artykuł 66 ustęp 1

1. Jeżeli Komisja uważa, że produkcja, 
wprowadzanie do obrotu albo stosowanie 
substancji w jej postaci własnej, jako sk
ładnika preparatu albo w produkcie 
przedstawia ryzyko dla zdrowia człowieka 
lub środowiska, które nie jest 
w adekwatny sposób kontrolowane i istnieje 
potrzeba zaadresowania tego na poziomie 
Wspólnoty, zwróci się do Agencji o 
przygotowanie dossier zgodnego 
z wymaganiami załącznika XIV. Jeżeli dane 
te wykażą, że niezbędne jest podjęcie działań
na obszarze całej Wspólnoty idących dalej ni
ż obecnie stosowane środki, Agencja 
zaproponuje je w celu rozpoczęcia procesu 
wprowadzania ograniczeń.

1. Jeżeli Komisja uważa, że produkcja, 
wprowadzanie do obrotu albo stosowanie 
substancji w jej postaci własnej, jako sk
ładnika preparatu albo w produkcie 
przedstawia ryzyko dla zdrowia człowieka 
lub środowiska, które nie jest 
w adekwatny sposób kontrolowane i istnieje 
potrzeba zaadresowania tego na poziomie 
Wspólnoty, zwróci się do Agencji o 
przygotowanie dossier zgodnego 
z wymaganiami załącznika XIV. Przed 
przygotowaniem dossier Agencja umożliwi 
zainteresowanemu rejestrującemu wyra
żenie jego opinii. Jeżeli dane wykażą, że 
niezbędne jest podjęcie działań na obszarze 
całej Wspólnoty idących dalej niż obecnie 
stosowane środki, Agencja zaproponuje je w 
celu rozpoczęcia procesu wprowadzania 
ograniczeń.

Agencja ustosunkuje się do wszelkich dossier 
uzyskanych od Państw Członkowskich, 
raportów bezpieczeństwa chemicznego albo 
raportów oceny ryzyka dostarczonych im na 
podstawie niniejszego rozporządzenia. 
Ponadto, Agencja ustosunkuje się do 
wszelkich stosownych ocen ryzyka 
dostarczonych przez osoby trzecie dla 
potrzeb innych wspólnotowych rozporządzeń
albo dyrektyw. W tym celu inne organy, 
takie jak urzędy ustanowione na podstawie 
prawa wspólnotowego 
i wykonujące podobne zadania, przekażą
informacje Agencji na jej prośbę.

Agencja ustosunkuje się do wszelkich dossier 
uzyskanych od Państw Członkowskich, 
raportów bezpieczeństwa chemicznego albo 
raportów oceny ryzyka dostarczonych im na 
podstawie niniejszego rozporządzenia. 
Ponadto, Agencja ustosunkuje się do opinii 
zainteresowanego rejestrującego a także 
wszelkich stosownych ocen ryzyka 
dostarczonych przez osoby trzecie dla 
potrzeb innych wspólnotowych rozporządzeń
albo dyrektyw. W tym celu inne organy, 
takie jak urzędy ustanowione na podstawie 
prawa wspólnotowego i wykonujące 
podobne zadania, przekażą informacje 
Agencji na jej prośbę.

Uzasadnienie

Dossier przygotowuje propozycję wprowadzenia ograniczeń i oznacza tym samym obciążenie 
dla zainteresowanego rejestrującego. Stąd też trzeba zagwarantować rejestrującemu prawo 
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do wysłuchania go przed sporządzeniem dossier, a następnie uwzględnić poczynione 
przez niego uwagi.

Poprawka 222
Artykuł 66 ustęp 2

2. Jeżeli Państwo Członkowskie uważa, że 
produkcja, wprowadzanie do obrotu albo 
stosowanie substancji w jej postaci własnej, 
jako składnika preparatu albo 
w produkcie przedstawia ryzyko dla zdrowia 
człowieka lub środowiska, które nie jest w 
adekwatny sposób kontrolowane i istnieje 
potrzeba zaadresowania tego na poziomie 
Wspólnoty, przygotuje dossier zgodne z 
wymaganiami załącznika XIV. Jeżeli dane te 
wykażą, że jest niezbędne podjęcie działań na 
obszarze całej Wspólnoty idących dalej niż
obecnie stosowane środki, Państwo Cz
łonkowskie w celu zainicjowania procesu 
wprowadzania ograniczeń przekaże je 
Agencji w formie arkusza określonego w zał
ączniku XIV.

2. Jeżeli Państwo Członkowskie uważa, że 
produkcja, wprowadzanie do obrotu albo 
stosowanie substancji, preparatu albo 
produktu przedstawia ryzyko dla zdrowia cz
łowieka lub środowiska, które nie jest w 
adekwatny sposób kontrolowane i istnieje 
potrzeba zaadresowania tego na poziomie 
Wspólnoty, przygotuje dossier zgodne z 
wymaganiami załącznika XIV. Jeżeli dane te 
wykażą, że jest niezbędne podjęcie działań na 
obszarze całej Wspólnoty idących dalej niż
obecnie stosowane środki, Państwo Cz
łonkowskie w celu zainicjowania procesu 
wprowadzania ograniczeń przekaże je 
Agencji w formie arkusza określonego w zał
ączniku XIV.

Uzasadnienie

Przepisy rozporządzenia nie powinny obejmować jedynie substancji w ich postaci własnej, 
jako składnika preparatu albo w wyrobach. Podobnie, jak to wynika z obowiązującego prawa 
(dyrektywa 76/769/EWG), musi istnieć możliwość objęcia bezpośrednią regulacją także 
niebezpiecznych preparatów i wyrobów. Poprawka służy wyjaśnieniu, aby przepis mógł objąć - 
zamiast poszczególnych elementów składowych - także preparaty i wyroby z rozpatrzeniem ich 
niebezpiecznego działania.

Poprawka 223
Artykuł 66 ustęp 2a (nowy) 

2a. Agencja ogłasza niezwłocznie/bez zw
łoki/publikuje na swojej stronie 
internetowej informację, że Państwo Cz
łonkowskie lub Komisja zamierza wszcząć
procedurę ograniczeń oraz zawiadamia o 
tym wszystkich, którzy wystąpili o rejestracj
ę przedmiotowej substancji.
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Uzasadnienie

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

Poprawka 224
Artykuł 69 ustęp 1 a (nowy)

1a. Przed opublikowaniem opinii Agencja 
umożliwi zainteresowanemu rejestruj
ącemu zajęcie stanowiska .

Uzasadnienie

Opinie różnych organów stanowią m.in. obciążenie dla zainteresowanego rejestrującego. 
Rejestrującemu trzeba zagwarantować możliwość zajęcia stanowiska w celu uwzględnienia go 
w późniejszej procedurze komitologii.

Poprawka 225
Artykuł 69 ustęp 2

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

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

Begründung

Art. 116 findet auch in diesem Fall Anwendung.

Poprawka 226
Artykuł 69 ustęp 3
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3. Agencja na żądanie Komisji dostarczy 
wszelkie dokumenty i dowody, które zostały 
wniesione albo które wzięto pod uwagę.

3. Agencja na żądanie Komisji dostarczy 
wszelkie dokumenty i dowody, które zostały 
wniesione albo które wzięto pod uwagę. 
Agencja przekaże też stanowisko 
zainteresowanego rejestrującego.

Poprawka 227
Artykuł 72 litera c), d), e) i g)

c) Komitetu do Spraw Oceny Ryzyka, który 
jest odpowiedzialny za przygotowywanie 
opinii Agencji w sprawie wniosków o 
udzielenie zezwolenia, projektów ograniczeń
i wszelkich innych kwestii, będących 
wynikiem funkcjonowania niniejszego 
rozporządzenia i związanych z ryzykiem dla 
zdrowia człowieka i środowiska;

c) Komitetu do Spraw Oceny Ryzyka, który 
jest odpowiedzialny za przygotowywanie 
opinii Agencji w sprawie ocen, wniosków o 
udzielenie zezwolenia, projektów ograniczeń
i wszelkich innych kwestii, będących 
wynikiem funkcjonowania niniejszego 
rozporządzenia i związanych z ryzykiem dla 
zdrowia człowieka i środowiska;

d) Komitetu do Spraw Analiz Społeczno-
Ekonomicznych, który jest odpowiedzialny 
za przygotowywanie opinii Agencji w 
sprawie wniosków o udzielenie zezwolenia, 
projektów ograniczeń i wszelkich innych 
problemów, będących wynikiem 
funkcjonowania przepisów niniejszego 
rozporządzenia, włączając w to analizy spo
łeczno-ekonomiczne następstw ewentualnych 
działań legislacyjnych dotyczących 
substancji;

d) Komitetu do Spraw Analiz Społeczno-
Ekonomicznych, który jest odpowiedzialny 
za przygotowywanie opinii Agencji w 
sprawie ocen, wniosków o udzielenie 
zezwolenia, projektów ograniczeń i 
wszelkich innych problemów, będących 
wynikiem funkcjonowania przepisów
niniejszego rozporządzenia, włączając w to 
analizy społeczno-ekonomiczne następstw 
ewentualnych działań legislacyjnych dotycz
ących substancji;

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

e) Komitetu Państw Członkowskich, który 
jest odpowiedzialny za rozwiązywanie 
ewentualnych różnic między Państwami Cz
łonkowskim dotyczącymi opinii o projektach 
decyzji zaproponowanych przez Agencję na 
podstawie przepisów tytułu VI, i 
przygotowywanie opinii Agencji w sprawie 
propozycji klasyfikacji i oznakowania na 
podstawie przepisów tytułu X oraz 
propozycji identyfikacji substancji wzbudzaj
ących szczególne obawy w celu poddania ich 
procedurze zezwoleń na podstawie 
przepisów tytułu VII;
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g) Sekretariatu, który jest odpowiedzialny za 
dostarczanie technicznego, naukowego i 
administracyjnego wsparcia dla Komitetów i 
Forum a także za zapewnienie właściwej 
koordynacji pomiędzy nimi. Ponadto, 
podejmuje on prace w zakresie wymaganym 
od Agencji w procedurach wstępnej 
rejestracji, rejestracji i wzajemnego 
uznawania ocen, a także w 
przygotowywaniu wytycznych, prowadzeniu 
baz danych i dostarczaniu informacji.

g) Sekretariatu, który jest odpowiedzialny za 
dostarczanie technicznego, naukowego i 
administracyjnego wsparcia dla Komitetów i 
Forum a także za zapewnienie właściwej 
koordynacji pomiędzy nimi. Ponadto, 
podejmuje on prace w zakresie wymaganym 
od Agencji w procedurach wstępnej 
rejestracji, rejestracji i ocen, a także w 
przygotowywaniu wytycznych, prowadzeniu 
baz danych i dostarczaniu informacji.

Uzasadnienie

Zapewnienie zgodności z projektem SAGE (wzmocnienie roli Agencji na etapie oceny). 

Poprawka 228
Artykuł 73 ustęp 1

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

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

Begründung

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

Poprawka 229
Artykuł 73 ustęp 2 litera ca) (nowy)

ca) wykonuje zadania przydzielone mu na 
podstawie przepisów tytułu VI;
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Uzasadnienie

Zapewnienie zgodności z projektem SAGE (wzmocnienie roli Agencji na etapie oceny) .

Poprawka 230
Artykuł 73 ustęp 2 litera f)

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

f) dostarcza techniczne i naukowe oraz 
praktyczne wytyczne oraz narzędzia, gdy jest 
to właściwe dla funkcjonowania niniejszego 
rozporządzenia, w szczególności zaś w celu 
udzielania pomocy przy tworzeniu raportów 
bezpieczeństwa chemicznego przez przemys
ł, a zwłaszcza przez małe i średnie przedsi
ębiorstwa (MŚP) oraz w celu udzielenia 
pomocy przemysłowi w osiąganiu 
porozumienia w sprawie dzielenia się
kosztami, na mocy tytułu III;

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wprowadza obowiązek Agencji stworzenia wytycznych w celu udzielenia 
pomocy przemysłowi w osiąganiu porozumienia w sprawie dzielenia się kosztami dotyczącymi 
gromadzenia danych.

Poprawka 231
Artykuł 73 ustęp 2 litera ia) (nowa)

ia) ustanawia i prowadzi ośrodek 
doskonalenia specjalizujący się w 
powiadamianiu o ryzyku. Dostarcza 
scentralizowane zasoby i dane dotyczące 
bezpiecznego korzystania z substancji 
chemicznych i preparatów. Ułatwia wymian
ę wiedzy w zakresie najlepszych praktyk w 
dziedzinie powiadamiania o ryzyku.

Uzasadnienie

Opracowanie spójnego i właściwego systemu powiadamiania, opierającego się na ryzyku, 
zapewni lepsze wykorzystanie substancji i preparatów oraz porad niezbędnych do stosowania 
substancji i preparatów w całkowicie bezpieczny i skuteczny sposób.
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Poprawka 232
Artykuł 73 ustęp 4 litera f)

f) tworzy procedurę wymiany informacji 
elektronicznych;

f) dostarcza techniczne i naukowe wytyczne 
oraz narzędzia, wraz z przeznaczonym do 
tego celu serwisem pomocy oraz stroną
internetową, dla funkcjonowania 
niniejszego rozporządzenia, w szczególności 
zaś w celu udzielania pomocy przy 
tworzeniu raportów bezpieczeństwa 
chemicznego przez przemysł, a zwłaszcza 
przez małe i średnie przedsiębiorstwa (M
ŚP);

Uzasadnienie

Zastępuje odpowiednią część poprawki 74 projektu sprawozdania. Należy wprowadzić
specjalne środki w celu udzielenia pomocy MŚP.

Poprawka 233
Artykuł 73 ustęp 4 litera g a) (nowa)

ga) wpiera, we współpracy z Komisją, 
wzajemne uznawanie pomiędzy UE i pa
ństwami trzecimi, wyników badań
przeprowadzonych przy zastosowaniu 
niniejszego rozporządzenia i zgodnie z nim;

Uzasadnienie

Dodatek do poprawki 74 w projekcie sprawozdania. Należy wspierać wzajemne uznawanie 
wyników, w celu wykorzystania wszystkich dostępnych informacji dotyczących chemikaliów, 
wraz z informacjami z państw trzecich, co pozwoli na uniknięcie przeprowadzania zbędnych 
badań.

Poprawka 234
Artykuł 74 litera d)

d) strukturę opłat Agencji. d) strukturę opłat Agencji, w oparciu o 
zasady przejrzystości i proporcjonalności
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Uzasadnienie

Strukturę opłat należy ustanowić na podstawie kryteriów służących zapewnieniu ich 
sprawiedliwego i przejrzystego rozłożenia, a przede wszystkim, skalkulowanie ich 
proporcjonalnie do kosztów, mając na uwadze znaczenie tego instrumentu dla finansowania 
REACH. Niniejszą poprawkę należy ujmować łącznie z innymi poprawkami dotyczącymi 
artykułów zawartych w tytule IX: Agencja.

Poprawka 235
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 przedstawicieli 
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

Podział miejsc w Zarządzie należy bardzo dokładnie wyważyć (zob. punkt uzasadnienia nr 74 
projektu REACH). Niezbędne jest zaangażowanie wszystkich instytucji: stąd wprowadzenia 
obowiązku zasięgnięcia opinii PE. Równie istotne jest zapewnienie stałej obecności członków 
wybranych w równych proporcjach spośród członków organizacji konsumenckich, 
przedstawicieli przemysłu i MŚP, innymi słowy, wszystkich uczestników sektora chemicznego. 
Niniejszą poprawkę należy ujmować łącznie z innymi poprawkami dotyczącymi artykułów 
zawartych w tytule IX: Agencja.

Poprawka 236
Artykuł 79 ustęp 2 litera j a) (nowa)

ja) przyjmowanie projektów i ostatecznych 
wersji planów kroczących dotyczących 
oceny substancji oraz ich uaktualnianie 
zgodnie z tytułem VI, jeżeli nie będzie 
projektów poprawek;

Uzasadnienie
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Związana z poprawką do art. 38.

Poprawka 237
Artykuł 81 ustęp 4 akapit czwarty

Dyrektor Zarządzający albo jego 
przedstawiciel i przedstawiciele Komisji są
uprawnieni do udziału we wszystkich 
spotkaniach Komitetów i grup roboczych 
zwołanych przez Agencję albo jej komitety. 
Na żądanie członków Komitetu albo Zarz
ądu, zainteresowane strony mogą być także 
zaproszone do udziału 
w spotkaniach w roli obserwatorów, jeżeli 
jest to właściwe.

Dyrektor Zarządzający albo jego 
przedstawiciel i przedstawiciele Komisji są
uprawnieni do udziału we wszystkich 
spotkaniach Komitetów i grup roboczych 
zwołanych przez Agencję albo jej komitety.
W spotkaniach mogą uczestniczyć również, 
w charakterze obserwatorów, 
zainteresowane strony.

Uzasadnienie

Na posiedzeniach Komitetu przemysł musi być reprezentację nie tylko w charakterze gościa. 
Przedstawiciele przemysłu i/lub MŚP powinni mieć status obserwatorów. Niniejszą poprawkę
należy ujmować łącznie z innymi poprawkami dotyczącymi artykułów zawartych w tytule IX: 
Agencja.

Poprawka 238
Artykuł 82 ustęp 1 akapit czwarty

Dyrektor Zarządzający albo jego 
przedstawiciel i przedstawiciele Komisji są
uprawnieni do udziału we wszystkich 
spotkaniach Komitetów i grup roboczych 
zwołanych przez Agencję albo jej komitety. 
Na żądanie członków Komitetu albo Zarz
ądu, zainteresowane strony mogą być także 
zaproszone do udziału 
w spotkaniach w roli obserwatorów, jeżeli 
jest to właściwe.

Dyrektor Zarządzający albo jego 
przedstawiciel i przedstawiciele Komisji są
uprawnieni do udziału we wszystkich 
spotkaniach Komitetów i grup roboczych 
zwołanych przez Agencję albo jej komitety. 
W spotkaniach mogą uczestniczyć również, 
w charakterze obserwatorów, 
zainteresowane strony.

Uzasadnienie

Na posiedzeniach Komitetu przemysł musi być reprezentowany nie tylko w charakterze gościa. 
Przedstawiciele przemysłu i/lub MŚP powinni mieć status obserwatorów. Niniejszą poprawkę
należy ujmować łącznie z innymi poprawkami dotyczącymi artykułów zawartych w tytule IX: 
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Agencja.

Poprawka 239
Artykuł 83 ustęp 2

2. Państwa Członkowskie przekażą Agencji 
nazwiska ekspertów, którzy posiadają
udowodnione doświadczenie w dokonywaniu 
weryfikacji ocen ryzyka chemicznego lub 
analiz społeczno-ekonomicznych lub posiadaj
ących inne odpowiednie doświadczenie 
naukowe w wykonywaniu ekspertyz, razem z 
wskazaniem ich kwalifikacji i ich właściwych 
specjalizacji, którzy wyrażają zgodę na udział
w pracach grup roboczych Komitetów.

2. Państwa Członkowskie przekażą Agencji 
nazwiska niezależnych ekspertów, którzy 
posiadają udowodnione doświadczenie w 
dokonywaniu weryfikacji ocen ryzyka 
chemicznego lub analiz społeczno-
ekonomicznych lub posiadających inne 
odpowiednie doświadczenie naukowe w 
wykonywaniu ekspertyz, razem z 
wskazaniem ich kwalifikacji i ich właściwych 
specjalizacji, którzy wyrażają zgodę na udział
w pracach grup roboczych Komitetów.

Uzasadnienie

Eksperci powinni być naukowo i politycznie niezależni. Należy zatem ustanowić procedurę
wyboru niezależnych ekspertów. Niniejszą poprawkę należy ujmować łącznie z innymi 
poprawkami dotyczącymi artykułów zawartych w tytule IX: Agencja.

Poprawka 240
Artykuł 83 ustęp 2a (nowy)

2a. Na wniosek Dyrektora Zarządzającego 
Zarząd ustanawia dostępną publicznie listę
właściwych podmiotów wyznaczonych przez 
Państwa Członkowskie, które 
indywidualnie lub w ramach sieci mogą
wspierać Agencję w wykonywaniu jej zada
ń, w szczególności zadań powierzonych na 
mocy tytułu VI. Agencja może powierzyć
tym podmiotom niektóre zadania, w 
szczególności prace związane z oceną
projektów badań, dossier i substancji.

Uzasadnienie

Należy sporządzić listę podmiotów wyznaczonych przez Państwa Członkowskie, które wspieraj
ą Agencję w realizacji jej zadań. Zob. poprawka do art. 38.
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Poprawka 241
Artykuł 83 ustęp 3

3. Dostarczanie usług przez członków 
Komitetów albo ekspertów biorących udział
w pracach grup roboczych Komitetów albo 
Forum, albo wykonujących inne zadania dla 
Agencji dokonywane jest na podstawie 
pisemnych umów pomiędzy Agencją i daną
osobą albo, gdzie to właściwe, pomiędzy 
Agencją a pracodawcą danej osoby.

3. Dostarczanie usług przez podmioty 
znajdujące się na udostępnionej publicznie 
liście, o której mowa w ust. 2a, członków 
Komitetów albo ekspertów biorących udział
w pracach grup roboczych Komitetów albo 
Forum, albo wykonujących inne zadania dla 
Agencji dokonywane jest na podstawie 
pisemnych umów pomiędzy Agencją a 
danym podmiotem, Agencją i daną osobą
albo, gdzie to właściwe, pomiędzy Agencją a 
pracodawcą danej osoby. 

Dana osoba, albo jej pracodawca są
wynagradzani według skali opłat, która b
ędzie zawarta w finansowych regułach 
ustanowionych przez Zarząd. Jeżeli dana 
osoba nie wypełni swoich obowiązków, 
Dyrektor Zarządzający ma prawo zakończyć
albo zawiesić umowę albo wstrzymać wypłat
ę wynagrodzenia.

Dany podmiot, osoba, albo jej pracodawca s
ą wynagradzani według skali opłat, która b
ędzie zawarta w finansowych regułach 
ustanowionych przez Zarząd. Jeżeli dany 
podmiot lub osoba nie wypełni swoich 
obowiązków, Dyrektor Zarządzający ma 
prawo zakończyć albo zawiesić umowę albo 
wstrzymać wypłatę wynagrodzenia.

Uzasadnienie

Należy sporządzić listę podmiotów wyznaczonych przez Państwa Członkowskie, które wspieraj
ą Agencję w realizacji jej zadań. Zob. poprawka do art. 38

Poprawka 242
Artykuł 85 ustęp 1

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

1. Rada Odwoławcza składa się z sędziego, 
który pełni funkcję Przewodniczącego i 
dwóch innych członków.

Uzasadnienie

Ze względu na obowiązki powierzone Radzie Odwoławczej, jej pracami musi kierować sędzia. 
Niniejszą poprawkę należy ujmować łącznie z innymi poprawkami dotyczącymi artykułów 
zawartych w tytule IX: Agencja.
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Poprawka 243
Artykuł 85 ustęp 3

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

3. Przewodniczący, inni członkowie i zast
ępcy powoływani są przez Zarząd na 
podstawie ich stosownego doświadczenia i 
ekspertyz wykonanych w dziedzinie
bezpieczeństwa chemicznego, nauk 
przyrodniczych albo procedur prawnych 
i sądowniczych, z listy odpowiednich 
kandydatów przyjętej przez Komisję. Jeden z 
członków Rady musi posiadać uprawnienia 
sędziowskie.

Uzasadnienie

W świetle zakresu zadań Rady Odwoławczej jeden z jej członków powinien posiadać
uprawnienia sędziowskie.

Poprawka 244
Artykuł 87 ust 1

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

1) Od decyzji Agencji może zostać wniesione 
odwołanie.

Begründung

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

Poprawka 245
Artykuł 109 litera b) 
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b) substancji objętych zakresem art. 1 
dyrektywy 67/548/EWG, które spełniają
kryteria klasyfikacji jako niebezpieczne 
zgodnie z tą dyrektywą, i które 
wprowadzane są do obrotu, w ich postaci w
łasnej albo jako składnik preparatu powyżej 
limitów stężenia określonych w dyrektywie 
1999/45/WE, czego skutkiem jest 
klasyfikacja preparatu jako niebezpiecznego.

b) substancji objętych zakresem art. 1 
dyrektywy 67/548/EWG, które spełniają
kryteria klasyfikacji jako niebezpieczne 
zgodnie z tą dyrektywą, i które 
wprowadzane są do obrotu w ilości 
przekraczającej 100 kg na jednego 
producenta lub importera, w ich postaci w
łasnej albo jako składnik preparatu powyżej 
limitów stężenia określonych w dyrektywie 
1999/45/WE, ze względu na niekorzystne 
skutki dla zdrowia i środowiska 
naturalnego, czego skutkiem jest 
klasyfikacja preparatu jako niebezpiecznego.

Uzasadnienie

Należy wyznaczyć minimalna ilość, aby zapobiec przypadkom zgłaszania ilości śladowych. W 
dyrektywie 1999/45/WE nie wyznaczono progów koncentracji dla efektów fizykochemicznych. 
Niniejszą poprawkę należy ujmować łącznie z innymi poprawkami dotyczącymi artykułów 
zawartych w tytule X: Wykaz dotyczący klasyfikacji i oznakowania.

Poprawka 246
Artykuł 114 ustęp 1

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

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

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

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

Begründung

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

Poprawka 247
Artykuł 114 ustęp 2

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

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

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

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

Begründung

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

Poprawka 248
Artykuł 114 ustęp 3

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

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

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

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

Begründung

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

Poprawka 249
Artykuł 115a (nowy)
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115a. Przepisy szczególne dotyczące 
informowania społeczeństwa:
Aby pomóc konsumentom w bezpiecznym i 
trwałym stosowaniu substancji i 
preparatów, producenci muszą dostarczać
informacje dotyczące ryzyka poprzez etykiet
ę umieszczoną na opakowaniu każdej 
jednostki przeznaczonej do sprzedaży na 
rynku i skierowanych do konsumentów. 
Etykieta musi określać ryzyko związane z 
substancją, preparatem lub wyrobem, 
zalecać ich zastosowanie i przewidywać
sytuacje, w których nie należy ich używać. 
Ponadto etykieta w razie potrzeby musi być
uzupełniona innymi formami przekazu, na 
przykład stronami internetowymi, aby 
dostarczyć bardziej szczegółowe informacje 
na temat bezpieczeństwa i stosowania 
substancji lub preparatów.

Należy zatem odpowiednio zmienić
dyrektywy 1999/45/WE i 1967/548/EWG.

Uzasadnienie

Opracowanie spójnego i właściwego systemu powiadamiania zapewni lepsze wykorzystanie 
substancji i preparatów oraz porad niezbędnych do stosowania substancji i preparatów w ca
łkowicie bezpieczny i skuteczny sposób.

Poprawka 250
Artykuł 116 ustęp 1

1) Następujące informacje nie są traktowane 
jako poufne:

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

Begründung

Einzelne Ausnahmen von der Regel, dass gewisse Informationen nicht vertraulich sind, 
müssen möglich sein. In solchen Einzelfällen muss es dem Hersteller/Importeur überlassen 
werden, Gründe vorzubringen, die eine vertrauliche Behandlung auch von in Artikel 116 
Absatz 1 genannten Informationen rechtfertigen.
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Poprawka 251
Artykuł 116 ustęp 1

1. Następujące informacje nie są traktowane 
jako poufne:

1. Następujące informacje nie są traktowane 
jako poufne, jeżeli w konkretnym przypadku 
producent albo importer nie dokona 
przeciwnego zastrzeżenia i nie stoją na 
przeszkodzie przyczyny interesu 
publicznego:

Uzasadnienie

W niektórych przypadkach musi istnieć możliwość traktowania określonych informacji jako 
poufnych. 

Poprawka 252
Artykuł 116 ustęp 1 litera a)

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

Begründung

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

Poprawka 253
Artykuł 116 ustęp 1 litera b)

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

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

Begründung

Konsistenz mit den Anforderungen zum Sicherheitsdatenblatt und bestehenden Regelungen zu 
Einstufung und Kennzeichnung
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Poprawka 254
Artykuł 116 ustęp 1 litera c)

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

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

Poprawka 255
Artykuł 116 ustęp 1 litera i)

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

skreślony

Begründung

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

Poprawka 256
Artykuł 116 ustęp 2, część wprowadzająca

2. Następujące informacje uważane są za 
poufne, nawet w przypadku braku 
wniesienia deklaracji zgodnie z przepisami 
art. 115 ust. 2:

2. Następujące informacje uważane są za 
poufne:

Uzasadnienie

Informacje zawarte w lit. b) i c) projektu Komisji muszą być traktowane jako „nie poufne”, 
aby umożliwić realizację niezbędnych badań dotyczących rozpowszechnienia substancji, 
szacowanej ilości podlegającej dystrybucji i przewidzieć potencjalne narażenie.
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Poprawka 257
Artykuł 116 ustęp 2 litera –a) (nowa)

-a) nazwa i adres rejestrującego oraz 
innego zgłaszającego;

Begründung

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

Poprawka 258
Artykuł 116 ustęp 2 litery b) i c)

c) szczegółowe określenie tonażu substancji 
albo preparatu produkowanego albo 
wprowadzanego do obrotu;

skreślone

Uzasadnienie

Informacje zawarte w lit. b) i c) projektu Komisji muszą być traktowane jako „nie poufne”, 
aby umożliwić realizację niezbędnych badań dotyczących rozpowszechnienia substancji, 
szacowanej ilości podlegającej dystrybucji i przewidzieć potencjalne narażenie.

Poprawka 259
Artykuł 116 ustęp 3

3. Wszystkie inne informacje są dostępne 
zgodnie z przepisami art. 115.

3. Wszystkie inne informacje są dostępne 
zgodnie z przepisami art. 115, za wyjątkiem 
takich, które należy traktować jako poufne 
zgodnie z przepisami art. 7 ust. 9 oraz 
informacji dotyczących określonych 
rodzajów półproduktów wyodrębnianych 
(art. 47).

Uzasadnienie

Informacje rejestracyjne na temat badań i rozwoju produktu i technologii produkcji muszą by
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ć także obowiązkowo traktowane jako poufne na równi z informacjami, o których 
mowa w art. 116 ust. 2, do których nie można uzyskać dostępu w wyniku 
indywidualnej decyzji. Podobnie z obowiązku publikowania należy wyłączyć półprodukty, 
ponieważ są łatwe do zidentyfikowania przez konkurencję.

Poprawka 260
Artykuł 117

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 współpraca rz
ądów 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 
organizacji rządowych. Niniejszą poprawkę należy ujmować łącznie z innymi poprawkami 
dotyczącymi artykułów zawartych w tytule XI: Informacja.

Poprawka 261
Artykuł 120 ustęp 1
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Właściwe organa Państw Członkowskich 
informują konsumentów o ryzyku 
stwarzanym przez substancję w sytuacji, gdy 
uważa się to za konieczne dla ochrony 
zdrowia człowieka i środowiska.

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

Begründung

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

Poprawka 262
Artykuł 122

Państwa Członkowskie utrzymują system 
kontroli urzędowych i innych działań
odpowiednich do okoliczności.

Państwa Członkowskie utrzymują system 
kontroli urzędowych i innych działań
odpowiednich do okoliczności zgodnie z 
ustalonymi przez Agencję wytycznymi.

Uzasadnienie

Aby osiągnąć jednolite wdrożenie REACH, należy wzmocnić pozycję Agencji, nadając jej 
uprawnienia do żądania od Państw Członkowskich przeprowadzenia określonych kontroli i 
działań.

Poprawka 263
Artykuł 122 akapit pierwszy a (nowy)

Agencja zostanie upoważniona przez Pa
ństwa Członkowskie do wszczynania 
kontroli i działań oraz ustanowi wytyczne 
na temat harmonizacji i efektywności 
systemu kontroli.

Uzasadnienie

Zarządzanie systemem REACH wymaga zharmonizowanego wdrażania przepisów na 
wspólnym rynku oraz efektywnego systemu kontroli. Dlatego Agencja powinna być
uprawniona do występowania do Państw Członkowskich o przeprowadzenie działań
kontrolnych. Niniejszą poprawkę należy ujmować łącznie z innymi poprawkami dotyczącymi 
artykułów zawartych w tytule XIII: Wprowadzanie przyjętych rozwiązań w życie.
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Poprawka 264
Artykuł 123 ustęp 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 zgłosz
ą te przepisy Komisji nie później niż 18 miesi
ęcy po wejściu w życie niniejszego rozporz
ądzenia i niezwłocznie powiadomią o 
wszystkich późniejszych ich zmianach.

Na podstawie wytycznych ustalonych przez 
Agencję, Państwa Członkowskie określą,
przepisy o karach stosowanych w przypadku 
naruszeń postanowień niniejszego rozporz
ądzenia i podejmą wszystkie niezbędne 
środki w celu zapewnienia ich wdrożenia. 
Ustalone kary muszą być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające. Państwa Cz
łonkowskie zgłoszą te przepisy Komisji i 
Agencji nie później niż 18 miesięcy po wej
ściu w życie niniejszego rozporządzenia i 
niezwłocznie powiadomią o wszystkich pó
źniejszych ich zmianach.

Uzasadnienie

Pozostawienie Państwom Członkowskim swobody decyzji odnośnie systemu sankcji 
doprowadziłoby do obowiązywania różnych kar na terytorium Unii. W celu zapewnienia 
realizacji celów REACH konieczny jest zharmonizowany system kar i zharmonizowane wdra
żanie. Niniejszą poprawkę należy ujmować łącznie z innymi poprawkami dotyczącymi artyku
łów zawartych w tytule XIII: Wprowadzanie przyjętych rozwiązań w życie.

Poprawka 265
Artykuł 125

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

Państwa Członkowskie nie będą zabraniać, 
ograniczać ani utrudniać wytwarzania, 
importu, wprowadzania do obrotu albo 
stosowania substancji w jej postaci własnej, 
preparatu albo produktu, objętych zakresem 
niniejszego rozporządzenia, która spełnia 
warunki przepisów niniejszego rozporz
ądzenia i, tam gdzie jest to właściwe, aktów 
Wspólnoty przyjętych przy wdrażaniu 
niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Przepisy rozporządzenia nie powinny obejmować jedynie substancji w ich postaci własnej, 
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jako składników preparatu albo w wyrobach. Podobnie, jak to wynika z obowiązującego 
prawa (dyrektywa 76/769/EWG), musi istnieć możliwość objęcia bezpośrednią regulacją także 
niebezpiecznych preparatów i wyrobów. Poprawka służy wyjaśnieniu, że również w takich 
przypadkach obowiązują przepisy art. 125.

Poprawka 266
Artykuł 126 ustęp 1

Jeżeli Państwo Członkowskie ma 
uzasadnione powody uważać, że substancja, 
w jej postaci własnej, jako składnik
preparatu albo w produkcie, pomimo spe
łniania wymagań niniejszego rozporządzenia 
stwarza ryzyko dla zdrowia człowieka lub 
środowiska, może zastosować odpowiednie 
tymczasowe środki zaradcze. Państwo Cz
łonkowskie niezwłocznie powiadomi o tym 
Komisję, Agencję i inne Państwa Cz
łonkowskie, podając powody swojej decyzji i 
przedkładając naukowe lub techniczne 
informacje, na których oparte są tymczasowe 
środki zaradcze.

Jeżeli Państwo Członkowskie ma 
uzasadnione powody uważać, że substancja, 
preparat albo produkt, pomimo spełniania 
wymagań niniejszego rozporządzenia 
stwarza ryzyko dla zdrowia człowieka lub 
środowiska, może zastosować odpowiednie 
tymczasowe środki zaradcze. Państwo Cz
łonkowskie niezwłocznie powiadomi o tym 
Komisję, Agencję i inne Państwa Cz
łonkowskie, podając powody swojej decyzji i 
przedkładając naukowe lub techniczne 
informacje, na których oparte są tymczasowe 
środki zaradcze.

Uzasadnienie

Przepisy rozporządzenia nie powinny obejmować jedynie substancji w ich postaci własnej, 
jako składników preparatu albo w wyrobach. Podobnie, jak to wynika z obowiązującego 
prawa (dyrektywa 76/769/EWG), musi istnieć możliwość objęcia bezpośrednią regulacją także 
niebezpiecznych preparatów i wyrobów. Poprawka służy wyjaśnieniu, że również w takich 
przypadkach dopuszczalność działań na szczeblu krajowym powinna opierać się na 
postanowieniach art. 126

Poprawka 267
Artykuł 132 a (nowy)

Pośrednia ocena oddziaływania ex post
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1. Pięć lat po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia, bez uszczerbku dla 
przepisów art. 133, Komisja przeprowadza 
pośrednią ocenę oddziaływania niniejszego 
rozporządzenia ex post. Ocena oddzia
ływania ex-post zawiera analizę stanu post
ępów dotyczących wdrażania niniejszego 
rozporządzenia, porównanie osiągniętych 
rezultatów ze wcześniejszymi 
oczekiwaniami oraz ocenę oddziaływania 
niniejszego rozporządzenia na 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego i 
konkurencję na tym rynku.

2. Komisja przedkłada ocenę oddziaływania 
ex post Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie najpóźniej na sześć lat od wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia. Komisja 
przedstawia projekt poprawek do 
niniejszego rozporządzenia, które, na 
podstawie przeprowadzonej oceny oddzia
ływania ex post, okażą się niezbędne. 

Uzasadnienie

Uwzględniając znaczenie założeń systemu regulacyjnego REACH, niezbędne jest ocenienie 
rezultatów osiągniętych w pierwszych latach wdrażania, w celu sprawdzenia, czy pierwotne 
cele mogą zostać osiągnięte, a jeśli nie jest to możliwe, w celu dokonania niezbędnych 
dostosowań.

Poprawka 268
Artykuł 134 ustęp 1

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

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

Begründung

Doppelregelungen sind zu vermeiden. Die genannten Richtlinien und Verordnungen sind 
aufgrund der Änderungen in den vorangegangenen Artikeln entbehrlich.
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Poprawka 269
Artykuł 135

Skreśla się artykuł 14 dyrektywy 
1999/45/WE.

Skreśla się art. 14 dyrektywy 1999/45/WE. 
Dyrektywę 1999/45/WE zmienia się, aby 
zapewnić dostarczenie konsumentom 
potrzebnych informacji, umożliwiających 
im podejmowanie odpowiednich kroków w 
celu bezpiecznego korzystania z substancji i 
preparatów.

Uzasadnienie

Opracowanie spójnego i właściwego systemu powiadamiania zapewni lepsze wykorzystanie 
substancji i preparatów oraz porad niezbędnych do stosowania substancji i preparatów w ca
łkowicie bezpieczny i skuteczny sposób.

Poprawka 270
Artykuł 135 c (nowy) tytuł

Zmiana dyrektywy 89/106/EWG

Poprawka 271
Artykuł 135 c (nowy) ustęp 1

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

Begründung

Klarstellung, dass REACH vorrangig Anwendung findet. Doppelregelungen sind zu 
vermeiden.
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Poprawka 272
Artykuł 135 d (nowy) tytuł

Zmiana dyrektywy 2000/53/WE

Poprawka 273
Artykuł 135 c (nowy) ustęp 1

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

Begründung

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

Poprawka 274
Załącznik I ustęp 0.2

0.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
dotyczy wszystkich określonych zastosowań
zidentyfikowanych. Ocena bierze pod uwagę
zastosowanie substancji w jej postaci własnej 
(w tym wszelkie znaczące zanieczyszczenia i 
dodatki), w preparacie oraz w produkcie. 
Ocena bierze pod uwagę wszystkie etapy 
cyklu życia substancji, tak jak są one okre
ślone poprzez zastosowania 
zidentyfikowane. Ocena bezpieczeństwa 
chemicznego opiera się na porównaniu 
potencjalnych efektów ubocznych substancji 
ze znanym lub racjonalnie przewidywalnym 
narażeniem człowieka i/lub środowiska na 
działanie tej substancji.

0.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
dotyczy wszystkich określonych zastosowań
zidentyfikowanych w ilościach co najmniej 
1 tony rocznie. Ocena bierze pod uwagę
zastosowanie substancji w jej postaci własnej 
(w tym wszelkie znaczące zanieczyszczenia i 
dodatki), w preparacie oraz w produkcie. 
Ocena bierze pod uwagę wszystkie etapy 
cyklu życia substancji (wraz z etapem 
odpadowym, nie naruszając art. 2 ust. 1 lit. 
d) niniejszego rozporządzenia), tak jak są
one określone poprzez zastosowania 
zidentyfikowane. Ocena bezpieczeństwa 
chemicznego opiera się na porównaniu 
potencjalnych efektów ubocznych substancji 
ze znanym lub racjonalnie przewidywalnym 
narażeniem człowieka i/lub środowiska na 
działanie tej substancji.

Uzasadnienie

Część pierwsza: zob. poprawka do art. 38.
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Część druga: zob. poprawka do art. 2 ust. 1 lit. e).

Poprawka 275
Załącznik I punkt 0.6

0.6 Głównym elementem części dotyczącej 
narażenia w raporcie bezpieczeństwa 
chemicznego jest opis scenariusza(-y) narażenia 
sporządzonego producenta lub importera oraz 
scenariusz(-e) narażenia zalecane przez 
producenta lub importera do wdrożenia dla 
zastosowania lub zastosowań
zidentyfikowanych. Scenariusze narażenia 
zawierają opis środków zarządzania ryzykiem, 
które zostały wdrożone przez producenta lub 
importera i są przez producenta lub importera 
zalecane do wdrożenia przez dalszych u
żytkowników. Jeżeli substancja została 
wprowadzona do obrotu, takie scenariusze 
narażenia, w tym środki zarządzania ryzykiem, 
są ujęte w załączniku do karty charakterystyki 
zgodnie z załącznikiem IA.

0.6 Głównym elementem części dotyczącej 
narażenia w raporcie bezpieczeństwa 
chemicznego jest opis kategorii zastosowania(
ń) i kategorii narażenia albo scenariusza(-y) 
narażenia sporządzonego przez producenta lub 
importera oraz kategoria(e) zastosowania(ń) i 
kategoria(e) narażenia albo scenariusz(-e) 
narażenia zalecane przez producenta lub 
importera do wdrożenia dla zastosowania lub 
zastosowań zidentyfikowanych. Kategorie 
zastosowania i narażenia obejmują generalny 
opis środków zarządzania ryzykiem,
scenariusze narażenia zawierają konkretny 
szczegółowy opis środków zarządzania 
ryzykiem, które zostały wdrożone przez 
producenta lub importera i są przez producenta 
lub importera zalecane do wdrożenia przez 
dalszych użytkowników. Jeżeli substancja zosta
ła wprowadzona do obrotu, takie scenariusze 
narażenia, w tym środki zarządzania ryzykiem, 
są ujęte w załączniku do karty charakterystyki 
zgodnie z załącznikiem IA.

Uzasadnienie

Kolejna poprawka z uwagi na wprowadzenie kategorii zastosowania i narażenia. Dopuszcza 
się zarówno opis ryzyka w poszczególnych scenariuszach narażenia wraz ze szczegółowym 
opisem warunków stosowania i środków zarządzania ryzykiem jak i generalny opis ryzyka dla 
każdej istotnej kategorii zastosowania i narażenia. 

Poprawka 276
Załącznik I punkt 0.7
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0.7 Stopień szczegółowości wymaganej przy 
opisywaniu scenariusza narażenia będzie się ró
żnił w każdym przypadku, w zależności od 
sposobu zastosowania substancji, ich cech 
zagrożenia i ilości informacji dostępnych dla 
producenta lub importera. Scenariusze nara
żenia mogą opisywać właściwe środki zarz
ądzania ryzykiem dla poszczególnych 
sposobów zastosowania substancji. 
Pojedyncze scenariusze narażenia mogą tym 
samym obejmować szeroki zakres zastosowa
ń.

0.7 Szczegółowy opis scenariusza narażenia b
ędzie się różnił w każdym przypadku, w zale
żności od sposobu zastosowania substancji, ich 
cech zagrożenia i ilości informacji dostępnych 
dla producenta lub importera. Kategorie 
zastosowania i narażenia strukturyzują i 
opisują generalne warunki zastosowania i 
narażenia, które mogą odnosić się do kilku 
zastosowań.

Uzasadnienie

Trzeba jasno podkreślić, że scenariusz narażenia przedstawia szczegółowy opis środków zarz
ądzania ryzykiem i warunków stosowania, a kategorie zastosowania i narażenia obejmują
szerokie spektrum użytkowania i stosowania.

Poprawka 277
Załącznik I punkt 0.8

0.8. Proces, przez który przechodzi producent 
lub importer w czasie przeprowadzania oceny 
ryzyka chemicznego i sporządzania raportów 
bezpieczeństwa chemicznego może być
wielokrotnie powtarzany. Powtórzenia dotyczy
ć mogą z jednej strony tworzenia 
i wprowadzania poprawek do scenariusza(-y) 
narażenia, które mogą obejmować tworzenie i 
wdrażanie środków zarządzania ryzykiem, a z 
drugiej strony potrzebę zdobywania dalszych 
informacji. Celem zdobywania dalszych 
informacji jest stworzenie bardziej precyzyjnej 
charakterystyki ryzyka, opartej na dokładnej 
ocenie zagrożenia lub ocenie narażenia. 
Pozwoli to na przekazanie właściwych 
informacji do dalszych miejsc łańcucha 
dostaw w karcie charakterystyki.

0.8. Proces, przez który przechodzi producent 
lub importer w czasie przeprowadzania oceny 
ryzyka chemicznego i sporządzania raportów 
bezpieczeństwa chemicznego może być
wielokrotnie powtarzany. Powtórzenia dotyczy
ć mogą z jednej strony tworzenia 
i wprowadzania poprawek do kategorii 
zastosowania i kategorii narażenia albo 
scenariusza(-y) narażenia, które mogą
obejmować tworzenie i wdrażanie środków 
zarządzania ryzykiem, a z drugiej strony 
potrzebę zdobywania dalszych informacji.

Uzasadnienie

Kolejna poprawka w związku z wprowadzeniem kategorii zastosowania i narażenia.
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Poprawka 278
Załącznik I punkt 0.12

0.12. Część A raportu bezpieczeństwa 
chemicznego zawiera deklarację, że środki zarz
ądzania ryzykiem opisane w odnośnych 
scenariuszy narażenia, sporządzonych do u
żytku własnego producenta lub importera są
wdrażane przez producenta lub importera i że 
te scenariusze narażenia dla 
zidentyfikowanych zastosowań są podane w 
karcie charakterystyki, do wiadomości 
wszystkich znanych użytkowników, znajduj
ących się na dalszym miejscu w łańcuchu 
dostaw.

0.12. Część A raportu bezpieczeństwa 
chemicznego zawiera deklarację, że środki zarz
ądzania ryzykiem opisane w odnośnych 
kategoriach zastosowania i kategoriach nara
żenia albo scenariuszach narażenia, sporz
ądzonych do użytku własnego producenta lub 
importera są wdrażane przez producenta lub 
importera i że te kategorie zastosowania i 
kategorie narażenia dla zidentyfikowanych 
zastosowań są podane w karcie 
charakterystyki, do wiadomości wszystkich 
znanych użytkowników, znajdujących się na 
dalszym miejscu w łańcuchu dostaw.

Uzasadnienie

Kolejna poprawka w związku z wprowadzeniem kategorii zastosowania i narażenia. Raport 
bezpieczeństwa chemicznego powinien zasadniczo odnosić się do kategorii zastosowania i 
kategorii narażenia. W karcie charakterystyki należy jedynie podać te kategorie.

Poprawka 279
Załącznik I punkt 1.4.1
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1.4.1. W oparciu o wyniki etapów 1 do 3, 
pochodny, niepowodujący efektów poziom(-y) 
jest ustalony dla substancji, z zaznaczeniem mo
żliwej drogi(dróg), czasu trwania i częstotliwo
ści narażenia. Jeżeli jest to uzasadnione przez 
scenariusz(-e) narażenia, pojedynczy DNEL 
może być wystarczający. Jednak, biorąc pod 
uwagę dostępne dane i scenariusz(-e) narażenia 
w sekcji 5 raportu Bezpieczeństwa 
Chemicznego, może okazać
się konieczna identyfikacja różnych DNEL dla 
każdej odnośnej populacji (np. pracowników, 
konsumentów i ludzi, którym zagraża narażenie 
pośrednio przez środowisko) i możliwie dla 
subpopulacji (np. dzieci, ciężarnych kobiet) i 
dla różnych dróg narażenia. Podane jest pełne 
uzasadnienie, wyszczególniające, między 
innymi, wybór użytych danych, drogę narażenia 
(doustna, skórna, wziewna) oraz czas trwania 
i częstotliwość narażenia przez substancję, dla 
której DNEL jest ustalona. Jeżeli możliwe jest
występowanie więcej niż jedna droga nara
żenia, DNEL jest ustalany dla każdej drogi nara
żenia oraz dla narażenia poprzez wszystkie 
drogi jednocześnie. Przy ustalaniu DNEL nale
ży brać pod uwagę, między innymi, następujące 
czynniki:

1.4.1. W oparciu o wyniki etapów 1 do 3, 
pochodny, niepowodujący efektów poziom(-y) 
jest ustalony dla substancji dla każdej z 
istotnych kategorii zastosowania i narażenia, 
z zaznaczeniem możliwej drogi(dróg), czasu 
trwania i częstotliwości narażenia. Jednak, bior
ąc pod uwagę dostępne dane i kategorie 
zastosowania i narażenia albo scenariusz(-e) 
narażenia w sekcji 5 raportu Bezpieczeństwa 
Chemicznego, może okazać
się konieczna identyfikacja różnych DNEL dla 
każdej odnośnej populacji (np. pracowników, 
konsumentów i ludzi, którym zagraża narażenie 
pośrednio przez środowisko) i możliwie dla 
subpopulacji (np. dzieci, ciężarnych kobiet) i 
dla różnych dróg narażenia. Podane jest 
uzasadnienie, wyszczególniające, między 
innymi, wybór użytych danych, drogę narażenia 
(doustna, skórna, wziewna) oraz czas trwania 
i częstotliwość narażenia przez substancję, dla 
której DNEL jest ustalona. Jeżeli występuje wi
ęcej niż jedna droga narażenia, DNEL jest 
ustalany dla każdej drogi narażenia oraz dla 
narażenia poprzez wszystkie drogi jednocze
śnie. Przy ustalaniu DNEL należy brać pod 
uwagę, między innymi, następujące czynniki:

Uzasadnienie

Kolejna poprawka w związku z wprowadzeniem kategorii zastosowania i narażenia. Musi być
sprawą jednoznaczną, że wartość DNEL należy określić dla każdej przewidywanej kategorii 
zastosowania i narażenia substancji, niezależnie od prawdopodobieństwa/możliwości.

Poprawka 280
Załącznik I punkt 3.3.1
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3.3.1. Przewidywane, niepowodujące efektów 
stężenie - PNEC jest ustalane w oparciu 
o dostępne dane, dla każdej ze sfer środowiska. 
PNEC może być obliczane poprzez 
zastosowanie właściwego współczynnika oceny 
do wartości efektu (np. LC50 lub NOEC) 
pochodzącego z badań na żywych 
organizmach. Współczynnik oceny wyraża ró
żnicę pomiędzy wartością efektu wywodzącego 
się z ograniczonej liczby gatunków objętych 
badaniami laboratoryjnymi i PNEC dla danej 
sfery środowiska.

3.3.1. Przewidywane, niepowodujące efektów 
stężenie - PNEC jest ustalane w oparciu 
o dostępne dane, dla każdej z istotnych 
kategorii zastosowania i narażenia, dla każdej 
ze sfer środowiska. PNEC może być obliczane 
poprzez zastosowanie właściwego wspó
łczynnika oceny do wartości efektu (np. LC50 
lub NOEC) pochodzącego z badań na żywych 
organizmach. Współczynnik oceny wyraża ró
żnicę pomiędzy wartością efektu wywodzącego 
się z ograniczonej liczby gatunków objętych 
badaniami laboratoryjnymi i PNEC dla danej 
sfery środowiska.

Uzasadnienie

Kolejna poprawka w związku z wprowadzeniem kategorii zastosowania i narażenia.

Poprawka 281
Załącznik I ustęp 4.2

4. 2. Jeżeli substancja spełnia kryteria, 
zostanie przeprowadzona charakterystyka 
emisji, obejmująca odpowiednie części oceny 
narażenia, opisane w sekcji 5. W szczególno
ści, zawiera ona ocenę ilości substancji 
wypuszczonych do różnych przedziałów 
środowiska podczas wszystkich działań
przeprowadzonych przez producenta lub 
importera i wszystkich zidentyfikowanych 
zastosowań, oraz identyfikacje możliwych 
dróg, poprzez które ludzie i środowisko nara
żeni są na działanie substancji.

4. 2. Jeżeli substancja spełnia kryteria, 
zostanie przeprowadzona charakterystyka 
emisji, obejmująca odpowiednie części oceny 
narażenia, opisane w sekcji 5. W szczególno
ści, zawiera ona ocenę ilości substancji 
wypuszczonych do różnych przedziałów 
środowiska podczas wszystkich działań
przeprowadzonych przez producenta lub 
importera i wszystkich zidentyfikowanych 
zastosowań w ilościach co najmniej 1 tony 
rocznie, oraz identyfikacje możliwych dróg, 
poprzez które ludzie i środowisko narażeni s
ą na działanie substancji.

Uzasadnienie

Zob. poprawka do art. 13.

Poprawka 282
Załącznik I punkt 5.1
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5.1. Etap 1: Przygotowanie scenariuszy nara
żenia

5.1. Etap 1: Ustalenie kategorii zastosowania 
i kategorii narażenia albo scenariuszy nara
żenia

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

5.1.1. Ustalone zostaną kategorie 
zastosowania i kategorie narażenia albo 
scenariusze narażenia na potrzeby produkcji na 
terenie Wspólnoty, dla użytku własnego 
producenta i importera oraz dla wszystkich 
zidentyfikowanych zastosowań. W ramach 
kategorii zastosowania i narażenia należy 
opisać generalne warunki stosowania, dzia
łania i instrukcje na rzecz ochrony człowieka 
i środowiska naturalnego właściwe dla 
utrzymania założonych wartości DNEL i 
PNEC. Scenariusz narażenia to zestaw
szczególnych warunków, opisujących sposób 
produkcji lub użycia substancji podczas jej 
okresu życia i sposób, w jaki producent lub 
importer kontrolują, lub zalecają dalszym u
żytkownikom kontrolę narażenia ludzi i 
środowiska drogą konkretnych działań
ochronnych. Te scenariusze narażenia mogą
być tak szerokie lub konkretne jak potrzeba. 
Scenariusze narażenia zostaną przedstawione 
pod właściwą pozycją w raporcie bezpiecze
ństwa chemicznego. W szczególności 
scenariusz narażenia zawiera, tam gdzie 
stosowne, opis:

Uzasadnienie

Kolejna poprawka w związku z wprowadzeniem kategorii zastosowania i narażenia. W 
zasadzie ustalić należy jedynie kategorie zastosowania i narażenia. W raporcie bezpiecze
ństwa chemicznego podać należy generalne środki ochrony człowieka i środowiska i przekaza
ć je odbiorcom w karcie charakterystyki. Scenariusze narażenia zawierać będą szczególne 
warunki i środki stosowania. Wyjaśnienie, że pod pojęciem dopuszczenia rozumie się
procedurę udzielenia zezwolenia.

Poprawka 283
Załącznik I punkt 5.1.2
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5.1.2. Po dokonaniu identyfikacji oceny w celu 
użycia jej we wniosku o pozwolenie na okre
ślone zastosowanie, scenariusze narażenia 
przygotowywane są tylko dla tych zastosowań i 
dalszych etapów okresu życia substancji.

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji j
ęzykowej.

Uzasadnienie

Kolejna poprawka w związku z wprowadzeniem kategorii zastosowania i narażenia. W 
zasadzie ustalić należy jedynie kategorie zastosowania i narażenia. W raporcie bezpiecze
ństwa chemicznego podać należy generalne środki ochrony człowieka i środowiska i przekaza
ć je odbiorcom w karcie charakterystyki. Scenariusze narażenia zawierać będą szczególne 
warunki i środki stosowania. Wyjaśnienie, że pod pojęciem dopuszczenia rozumie się
procedurę udzielenia zezwolenia.

Poprawka 284
Załącznik I punkt 5.2

5.2. Etap 2: Oszacowanie narażenia 5.2. Etap 2: Ustalenie lub oszacowanie nara
żenia

5.2.1. Narażenie jest szacowane dla każdego 
opracowanego scenariusza narażenia i jest 
przedstawione pod właściwą pozycją raportu 
bezpieczeństwa chemicznego, tam gdzie jest to 
wymagane oraz zgodnie z przepisami art. 29, 
streszczone w załączniku do karty 
charakterystyki. Oszacowanie narażenia 
obejmuje trzy elementy: (1) oszacowanie nara
żenia; (2) los chemiczny i jego drogi; oraz 
(3) oszacowanie poziomów narażenia.

5.2.1. Narażenie jest ustalane albo szacowane 
dla każdej kategorii zastosowania i narażenia 
albo dla każdego opracowanego scenariusza 
narażenia i jest przedstawione pod właściwą
pozycją raportu bezpieczeństwa chemicznego. 
Ustalenie lub oszacowanie narażenia obejmuje 
trzy elementy: (1) ustalenie lub oszacowanie 
narażenia; (2) los chemiczny i jego drogi; oraz 
(3) ustalenie lub oszacowanie poziomów nara
żenia.

Uzasadnienie

Należy dokonać konkretnego ustalenia narażenia/ emisji i nadać mu pierwszeństwo przed 
oszacowaniem. Z modeli szacunków narażenia należy korzystać tylko wtedy, gdy brak jest 
konkretnych danych pomiarowych (rzeczywistość ma pierwszeństwo przed niepewnym podej
ściem modelowym). 

Poprawka 285
Załącznik I punkt 5.2.2 i 5.2.4
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5.2.2. Oszacowanie narażenia obejmuje emisje 
podczas wszystkich okresów cyklu życia 
substancji, zakładając, że środki zarządzania 
ryzykiem opisane w scenariuszu narażenia 
zostały wdrożone.

5.2.2. Ustalenie albo oszacowanie narażenia 
obejmuje emisje podczas wszystkich okresów 
cyklu życia substancji, zakładając, że środki 
zarządzania ryzykiem opisane w kategoriach 
zastosowania i narażenia albo w scenariuszu 
narażenia zostały wdrożone.

5.2.4. Oszacowanie poziomów narażenia 
wykonywane jest dla wszystkich populacji 
(pracowników, konsumentów i ludzi nara
żonych pośrednio poprzez środowisko) i sfer 
środowiska, dla których narażenie na działanie 
substancji jest znane lub może być racjonalnie
przewidziane. Każda odnośna droga narażenia 
ludzi (wziewna, doustna, skórna oraz narażenie 
przez wszystkie te odnośne drogi) jest 
rozpatrywana. Oszacowania te biorą pod uwag
ę przestrzenne i czasowe zmiany w schemacie 
narażenia. W szczególności oszacowanie nara
żenia bierze pod uwagę:

5.2.4. Ustalenie albo oszacowanie poziomów 
narażenia wykonywane jest dla wszystkich 
populacji (pracowników, konsumentów i ludzi 
narażonych pośrednio poprzez środowisko) i 
sfer środowiska, dla których narażenie na dzia
łanie substancji na bazie zidentyfikowanych 
zastosowań jest zamierzone i oczekiwane w 
warunkach użytkowania zgodnego z 
przeznaczeniem. Każda odnośna droga nara
żenia ludzi (wziewna, doustna, skórna oraz 
narażenie przez wszystkie te odnośne drogi) 
jest rozpatrywana. Oszacowania te biorą pod 
uwagę przestrzenne i czasowe zmiany w 
schemacie narażenia. W szczególności 
oszacowanie narażenia bierze pod uwagę:

Uzasadnienie

Kolejna poprawka w związku z wprowadzeniem kategorii zastosowania i narażenia. 
Konkretne ustalenia narażenia lub emisji powinny mieć jednoznaczne pierwszeństwo 
stosowania przed szacunkami. (Wyprowadzone z modeli) szacunki można wykorzystywać tylko 
w przypadku braku konkretnych danych pomiarowych.

Poprawka 286
Załącznik I punkt 5.2.4 tiret ósme i dziewiąte 

- możliwe drogi narażenia ludzi i potencjał wch
łaniania u ludzi,

- drogi narażenia ludzi i potencjał wchłaniania u 
ludzi,

- możliwe drogi dotarcia do środowiska i 
rozmieszczenie w środowisku oraz degradacja 
i/lub transformacja (patrz także sekcja 3 etap 
1).

- drogi dotarcia do środowiska i 
rozmieszczenie w środowisku oraz degradacja 
i/lub transformacja (patrz także sekcja 3 etap 
1).

Uzasadnienie

Kolejna poprawka w związku z wprowadzeniem kategorii zastosowania i narażenia. Konkretne 
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ustalenia narażenia lub emisji powinny mieć jednoznaczne pierwszeństwo stosowania przed 
szacunkami. (Wyprowadzone z modeli) szacunki można wykorzystywać tylko w przypadku 
braku konkretnych danych pomiarowych.

Poprawka 287
Załącznik I punkt 5.2.5

5.2.5. Jeżeli dostępne są odpowiednio 
zmierzone, reprezentatywne dane dotyczące 
narażenia, szczególna uwaga jest im poświ
ęcona podczas prowadzenia oceny narażenia. 
Odpowiednie modele mogą zostać użyte dla 
oszacowania poziomów narażenia. Odnośne 
dane dotyczące monitorowania substancji o 
analogicznym zastosowaniu 
i schematach narażenia lub analogicznych wła
ściwościach mogą zostać uwzględnione.

5.2.5. Jeżeli dostępne są odpowiednio 
zmierzone, reprezentatywne dane dotyczące 
narażenia, należy przyznać im pierwszeństwo
podczas prowadzenia oceny narażenia. 
Odpowiednie modele mogą zostać użyte dla 
oszacowania poziomów narażenia. Odnośne 
dane dotyczące monitorowania substancji o 
analogicznym zastosowaniu 
i schematach narażenia lub analogicznych wła
ściwościach mogą zostać uwzględnione.

Uzasadnienie

Kolejna poprawka w związku z wprowadzeniem kategorii zastosowania i narażenia. Konkretne 
ustalenia narażenia lub emisji powinny mieć jednoznaczne pierwszeństwo stosowania przed 
szacunkami. (Wyprowadzone z modeli) szacunki można wykorzystywać tylko w przypadku 
braku konkretnych danych pomiarowych.

Poprawka 288
Załącznik I punkt 6.1 i 6.2 

6.1. Charakterystyka ryzyka jest 
przeprowadzana dla każdego scenariusza nara
żenia i przedstawiona pod właściwą pozycją w 
Raporcie Bezpieczeństwa Chemicznego.

6.1. Charakterystyka ryzyka jest 
przeprowadzana dla każdej kategorii 
zastosowania i narażenia albo dla każdego 
scenariusza narażenia i przedstawiona pod wła
ściwą pozycją w Raporcie Bezpieczeństwa 
Chemicznego.
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6.2. Charakterystyka ryzyka obejmuje 
populacje (populacje narażone - pracownicy, 
konsumenci oraz populacje narażone pośrednio 
przez środowisko oraz, jeżeli dotyczy, łącznie 
wszystkie wymienione razem) i sfery 
środowiska, dla których narażenie na działanie 
substancji jest znane lub racjonalnie 
przewidywalne, przy założeniu, że środki zarz
ądzania ryzykiem opisane w scenariuszach nara
żenia w poprzedniej sekcji zostały wdrożone. 
Dodatkowo należy zbadać całkowite zagro
żenie środowiska wywołane przez substancję, ł
ącząc wyniki badań wszystkich odnośnych sfer 
środowiska oraz wszystkich odnośnych źródeł
emisji / wydzielania substancji.

6.2. Charakterystyka ryzyka obejmuje 
populacje (populacje narażone - pracownicy, 
konsumenci oraz populacje narażone pośrednio 
przez środowisko oraz, jeżeli dotyczy, łącznie 
wszystkie wymienione razem) i sfery 
środowiska, dla których narażenie na działanie 
substancji na bazie zidentyfikowanych 
zastosowań jest zamierzone i oczekiwane w 
warunkach użytkowania zgodnego z 
przeznaczeniem, przy założeniu, że środki zarz
ądzania ryzykiem opisane w scenariuszach nara
żenia w poprzedniej sekcji zostały wdrożone. 
Dodatkowo należy zbadać całkowite zagro
żenie środowiska wywołane przez substancję, ł
ącząc wyniki badań wszystkich odnośnych sfer 
środowiska oraz wszystkich odnośnych źródeł
emisji / wydzielania substancji.

Uzasadnienie

Kolejna poprawka w związku z wprowadzeniem kategorii zastosowania i narażenia. Ponadto 
opis ryzyka powinien odnosić się wyłącznie do rzeczywiście zamierzonego narażenia, jakiego 
można się spodziewać na podstawie zidentyfikowanego stosowania, popieranego przez 
producenta albo dalszego użytkownika, pod warunkiem użytkowania zgodnie z 
przeznaczeniem.

Poprawka 289
Załącznik I punkt 6.4 tiret pierwsze 

6.4. W przypadku każdego scenariusza nara
żenia, narażenie ludzi i środowiska może być
uważane za wystarczająco kontrolowane, jeżeli

6.4. W przypadku każdej kategorii 
zastosowania i narażenia albo każdego 
scenariusza narażenia, narażenie ludzi i 
środowiska może być uważane za wystarczaj
ąco kontrolowane, jeżeli

- poziomy narażenia oszacowane w sekcji 6.2 
nie przekraczają właściwego DNEL lub PNEC, 
ustalonych odpowiednio w sekcjach 1 i 3, oraz

- poziomy narażenia ustalone albo oszacowane 
w sekcji 6.2 nie przekraczają właściwego 
DNEL lub PNEC, ustalonych odpowiednio w 
sekcjach 1 i 3, oraz

Uzasadnienie

Kolejna poprawka w związku z wprowadzeniem kategorii zastosowania i narażenia. Ponadto 
opis ryzyka powinien odnosić się wyłącznie do rzeczywiście zamierzonego narażenia, jakiego 
można się spodziewać na podstawie zidentyfikowanego stosowania, popieranego przez 



PE 357.851v02-00 168/179 AD\580429PL.doc

PL

producenta albo dalszego użytkownika, pod warunkiem użytkowania zgodnie z 
przeznaczeniem.

Poprawka 290
Załącznik I punkt 6.5

6.5. Dla tych efektów u ludzi i tych sfer 
środowiska, dla których nie było możliwe 
ustalenie DNEL lub PNEC, przeprowadzana 
jest jakościowa ocena prawdopodobieństwa 
uniknięcia efektów na skutek wdrożenia 
scenariusza narażenia.

6.5. Dla tych efektów u ludzi i tych sfer 
środowiska, dla których nie było możliwe 
ustalenie DNEL lub PNEC, przeprowadzana 
jest jakościowa ocena prawdopodobieństwa 
uniknięcia efektów na skutek wdrożenia 
środków zarządzania ryzykiem.

Uzasadnienie

Kolejna poprawka w związku z wprowadzeniem kategorii zastosowania i narażenia. Ponadto 
opis ryzyka powinien odnosić się wyłącznie do rzeczywiście zamierzonego narażenia, jakiego 
można się spodziewać na podstawie zidentyfikowanego stosowania, popieranego przez 
producenta albo dalszego użytkownika, pod warunkiem użytkowania zgodnie z 
przeznaczeniem.

Poprawka 291
Załącznik I punkt 7, 5.1 tytuł

5.1. [Tytuł scenariusza narażenia nr 1] 5.1. [Tytuł kategorii zastosowania i kategorii 
narażenia albo scenariusza narażenia nr 1]

Uzasadnienie

Kolejna poprawka w związku z wprowadzeniem kategorii zastosowania i narażenia.

Powyższa poprawka dotyczy w tym samym punkcie tytułów w podpunktach 5.2.1, 8.2, 8.3.1, 
6.1 oraz 6.2.

Poprawka 292
Załącznik Ia punkt 1.2
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Należy wymienić wszystkie znane
zastosowania substancji lub preparatu. W 
przypadku, gdy istnieje wiele możliwych 
zastosowań, należy wymienić tylko te najwa
żniejsze i najczęściej spotykane. Krótki, zał
ączony opis dotyczący funkcji substancji lub 
preparatu np. przeciwzapalny, antyoksydant 
itp.

Należy wymienić wszystkie zamierzone
zastosowania substancji lub preparatu 
odpowiednio do kategorii zastosowania i nara
żenia substancji lub preparatu (zastosowania 
zidentyfikowane). Dodatkowo można 
wymienić inne określone zastosowania. 

W przypadku, gdy wymagany jest raport 
bezpieczeństwa chemicznego, karta 
charakterystyki zawiera informacje na temat 
wszystkich zidentyfikowanych zastosowań maj
ących znaczenie dla odbiorcy karty. Informacje 
te są zgodne ze zidentyfikowanymi 
zastosowaniami i scenariuszami narażenia 
zamieszczonymi w załączniku do karty 
charakterystyki.

W przypadku, gdy wymagany jest raport 
bezpieczeństwa chemicznego dla substancji 
lub określonych składników preparatu, karta 
charakterystyki zawiera informacje na temat 
wszystkich zidentyfikowanych zastosowań maj
ących znaczenie dla odbiorcy karty. Informacje 
te są zgodne ze zidentyfikowanymi 
zastosowaniami wymienionymi w raporcie 
bezpieczeństwa chemicznego.

Uzasadnienie

Kolejna poprawka w związku z wprowadzeniem kategorii zastosowania i narażenia. Podanie 
wszystkich istotnych kategorii zastosowania i narażenia w karcie charakterystyki jest obowi
ązkowe, do uznania pozostaje podanie innych określonych zastosowań. Dla uzyskania spójnej 
struktury karty charakterystyki potrzebne będą jeszcze dalsze dostosowania.

Poprawka 293
Załącznik Ia punkt 3

3. Podane informacje pozwolą odbiorcy na 
szybką identyfikację zagrożeń stwarzanych 
przez składniki preparatu. Zagrożenia 
stwarzane przez sam preparat są podane w 
poz. 3.

3. Podane informacje pozwolą odbiorcy na 
szybką identyfikację zagrożeń stwarzanych 
przez składniki preparatu mające znaczenie 
dla oceny ryzyka i działań zabezpieczających. 
Znaczenie mają takie składniki, wobec 
których należy podjąć – zależnie od kategorii
zastosowania i narażenia – działania wła
ściwe dla danej substancji. Zagrożenia 
stwarzane przez sam preparat są podane w 
poz. 3.

Uzasadnienie

Ujawnienie wszystkich składników nie jest konieczne dla bezpiecznego użytkowania 
preparatów. Podać trzeba tylko te składniki, w odniesieniu do których użytkownik musi podjąć
szczególne środki. Wielu środków ochronnych, np. dotyczących substancji podrażniających 
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lub działających zapalnie (np. noszenie okularów ochronnych albo środki przeciwpożarowe) 
nie określa się w odniesieniu do konkretnej substancji.

Poprawka 294
Załącznik Ia punkt 3.2

3.2. Dla preparatów sklasyfikowanych jako 
niebezpieczne zgodnie z dyrektywą
1999/45/WE, należy wymienić następujące 
substancje, wraz z ich stężeniem lub zakresem 
stężeń:

3.2. Dla preparatów sklasyfikowanych jako 
niebezpieczne zgodnie z dyrektywą
1999/45/WE, należy wymienić istotne
substancje, wraz z ich stężeniem lub zakresem 
stężeń:

Uzasadnienie

Ujawnienie wszystkich składników nie jest konieczne dla bezpiecznego użytkowania 
preparatów. Podać trzeba tylko te składniki, w odniesieniu do których użytkownik musi podjąć
szczególne środki. Wielu środków ochronnych, np. dotyczących substancji podrażniających 
lub działających zapalnie (np. noszenie okularów ochronnych albo środki przeciwpożarowe) 
nie określa się w odniesieniu do konkretnej substancji. 

Poprawka 295
Załącznik Ia punkt 3.3

3.3. W przypadku preparatów 
niesklasyfikowanych jako niebezpieczne 
zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE, należy 
wymienić następujące substancje, wraz z ich st
ężeniem lub zakresem stężeń, jeżeli ich stężenie 
jednostkowe wynosi ≥ 1% wagowo dla 
preparatów nie mających postaci gazu i ≥ 0,2% 
objętościowo dla preparatów mających postać
gazu:

3.3. W przypadku preparatów 
niesklasyfikowanych jako niebezpieczne 
zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE, należy 
wymienić istotne substancje, wraz z ich stę
żeniem lub zakresem stężeń, jeżeli ich stężenie 
jednostkowe wynosi ≥ 1% wagowo dla 
preparatów nie mających postaci gazu i ≥ 0,2% 
objętościowo dla preparatów mających postać
gazu:

Uzasadnienie

Ujawnienie wszystkich składników nie jest konieczne dla bezpiecznego użytkowania 
preparatów. Podać trzeba tylko te składniki, w odniesieniu do których użytkownik musi podjąć
szczególne środki. Wielu środków ochronnych, np. dotyczących substancji podrażniających 
lub działających zapalnie (np. noszenie okularów ochronnych albo środki przeciwpożarowe) 
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nie określa się w odniesieniu do konkretnej substancji. 

Poprawka 296
Załącznik Ia punkt 8.1

Należy podać specjalne, stosowane w danym 
momencie parametry kontrolne, w tym granice 
wartości narażenia w miejscu pracy i/lub 
granice wartości biologicznych. Wartości są
podane dla Państwa Członkowskiego, w 
którym substancja lub preparat wprowadzane 
są do obrotu. Należy podać informacje dotycz
ące zalecanych w danym momencie procedur 
monitorowania.

Należy podać specjalne, stosowane w danym 
momencie parametry kontrolne, w tym granice 
wartości narażenia w miejscu pracy i/lub 
granice wartości biologicznych.

W przypadku, gdy wymagany jest raport 
bezpieczeństwa chemicznego, odnośne poziom 
DNEL i stężenie PNEC dla substancji są
podane dla scenariuszy narażenia 
przedstawionych w załączniku do karty 
charakterystyki.

W przypadku, gdy wymagany jest raport 
bezpieczeństwa chemicznego, należy podać
poziom DNEL i stężenie PNEC dla odnośnych 
kategorii zastosowania i narażenia dla 
substancji oraz istotnych substancji wchodz
ących w skład preparatu.

W przypadku preparatów przydatne jest 
podanie wartości dla tych zawartych w nich 
substancji, dla których wymagane jest 
umieszczenie w karcie charakterystyki, 
zgodnie z przepisami poz. 3.

Ponadto, w celu ochrony człowieka i 
środowiska naturalnego a zwłaszcza ochrony 
konsumentów, należy podać w odniesieniu do 
produktu wartości graniczne dla substancji w 
preparatach i w wyrobach, jeśli mają istotne 
znaczenie.

Uzasadnienie

Poprawka będąca konsekwencją wprowadzenia kategorii zastosowania i narażenia. Do 
podania wszystkich istotnych kategorii zastosowania i narażenia w karcie charakterystyki 
dodaje się odnośne wartości DNEL i PNEC. Jeśli wartości te nie zostały wyprowadzone, nale
ży podać istniejące wartości graniczne. Dla uzyskania spójnej struktury karty charakterystyki 
potrzebne będą jeszcze dalsze dostosowania.

Poprawka 297
Załącznik II, substancje dodatkowe / grupy

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

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

Begründung

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

Poprawka 298
II, Tabela, nr EINECS - Nazwa/Grupa – nr CAS (nowe wersy)

231-959-9 Tlen O2 7782-44-7

231-098-5 Krypton Kr 7439-90-9

231-110-9 Neon Ne 7440-01-9
231-168-5 Hel He 7440-59-7

231-172-7 Ksenon XE 7440-63-3

200-812-7 Metan CH4, 78-82-8

Uzasadnienie

Gazy szlachetne nie mogą podlegać przepisom załącznika III pkt. 8, ponieważ nie są
uznawane za niebezpieczne w rozumieniu dyrektywy 67/548/EWG i podlegają już regulacjom 
obowiązującym w transporcie (rozporządzenia ADR).

Metan powinien zostać zamieszczony w załączniku II, ponieważ jest on głównym składnikiem 
gazu ziemnego, który został już zamieszczony w załączniku III do rozporządzenia.

Poprawka 299
Załącznik II, nr EINECS - Nazwa/Grupa - nr CAS (nowy wers)

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

Załącznik II zawiera już wiele występujących w naturze substancji, wraz z substancjami zło
żonymi.

Celuloza i skrobia są złożone z tego samego monomeru sacharydy, glukozy. Glikoza i skrobia 
są już włączone do załącznika II. Zatem masa celulozowa powinna także zostać dodana do 
listy w załączniku II. Naturalna celuloza polisacharydowa jest głównym składnikiem ścian 
komórkowych roślin wyższych i jest najbardziej obficie występującym związkiem organicznym 
na Ziemi. Około 50% wszystkich materiałów biomasy to celuloza. Celuloza nie jest 
zakwalifikowania jako niebezpieczna dla zdrowia ludzkiego lub środowiska.

Poprawka 300
Załącznik II, nr EINECS - Nazwa/Grupa - nr CAS (nowy wers)

231-096-4 Żelazo 7439-89-6

Uzasadnienie

Nie istnieje żaden dowód naukowy na to, że żelazo stwarza ryzyko dla zdrowia ludzkiego i 
środowiska. Żelazo jest materiałem wielkotonażowym, w związku z tym prawdopodobnie 
musiałoby przejść zakrojone na szeroką skalę badania na mocy REACH, co wiązałoby się z 
wykorzystaniem dużej liczby zwierząt laboratoryjnych. Koszty przeprowadzenia badań oraz 
rejestracji żelaza znacznie przewyższyłyby wszelkie potencjalne korzyści.

Poprawka 301
Załącznik III ustęp 8

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

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

Begründung

Natürliche und naturidentische Stoffe sind gleichzustellen, da sie voneinander 
chemisch und physikalisch nicht unterscheidbar sind. Es macht keinen Unterschied –
insbesondere nicht für den Gesundheits- oder Umweltschutz, ob z.B. Natriumchlorid 
(Kochsalz) aus natürlichen Quellen kommt oder durch einen chemischen Prozess 
hergestellt wurde.
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Poprawka 302
Załącznik III ustęp 8

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

8. Minerały, rudy lub substancje występujące 
w naturze, w tym substancje pochodzenia ro
ślinnego określone w art. 3.

Uzasadnienie

Organiczne i nieorganiczne substancje powinny być jednakowo traktowane w procesie 
rejestracji. Ewentualnym ryzykiem związanym z minerałami, rudami i innymi substancjami mo
żna zająć się w ramach innego ustawodawstwa wspólnotowego lub na innych etapach 
REACH.

Poprawka 303
Załącznik III ustęp 9

9. Gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel. 9. Gaz ziemny, gaz koksowniczy, gaz 
wielkopiecowy, gaz konwertorowy z procesu 
otrzymywania stali metodą konwertorowo-
tlenową, ropa naftowa, węgiel i koks..

Uzasadnienie

Gazy przetworzone są produkowane i stosowane w układzie zamkniętym. Koks jest produktem 
uzyskiwanym z odgazowanego węgla. W tym procesie z węgla ekstrahowane są: benzen, 
toluen, ksylen, tar i inne pierwiastki, skutkiem czego koks ma mniej niebezpiecznych właściwo
ści. Wyszczególnione gazy są produkowane jako produkty uboczne w piecach koksowniczych 
oraz zintegrowanych hutach stali. Są używane, tak jak naturalny gaz, ropa i węgiel, do 
produkcji energii i ogrzewania. 

Poprawka 304
Załącznik III punkt 9

9. Gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel. 9. Gaz ziemny, gaz koksowniczy, gaz 
wielkopiecowy, gaz konwertorowy dla 
stalowni konwertorowo-tlenowych, ropa 
naftowa, węgiel i koks.
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Uzasadnienie

Gazy procesowe są wytwarzane i stosowane w zamkniętych systemach. Ich transport odbywa 
się rurociągami i nie mają styczności z otoczeniem.

Koks jest produktem odgazowania węgla. W wyniku usunięcia innych substancji koks kryje w 
sobie mniejsze samoistne zagrożenia i w związku z tym powinien być wyłączony z obowiązku 
rejestracji.

Wymienione gazy stosowane są do produkcji energii i ciepła. Podobnie jak naturalne nośniki 
energii powinny być wyłączone z obowiązku rejestracji.

Poprawka 305
Załącznik III punkt 9

9. Gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel. 9. Gaz ziemny, gaz płynny (LPG), ropa 
naftowa, węgiel.

Uzasadnienie

Gaz płynny powinien zostać uwzględniony w załączniku III rozporządzenia REACH ze wzgl
ędu na swoje naturalne pochodzenie oraz podobieństwo do innych naturalnych produktów 
wymienionych w tym załączniku, jak również znane oddziaływanie w kontekście bezpiecze
ństwa, zdrowia i środowiska naturalnego.

Poprawka 306
Załącznik III ustęp 9

9. Gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel. 9. Gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel i koks.

Uzasadnienie

Wszystkie występujące w naturze substancje, nawet jeśli są objęte dyrektywą 67/548 powinny 
być zwolnione, jako że te substancje nie stanowią priorytetu, gdyż ich włączenie drastycznie 
zwiększyłoby liczbę substancji podlegających rejestracji. Były one również wyłączone z 
kryteriów zawiadamiania EINECS.

Koks jest produktem uzyskiwanym z odgazowanego węgla, a zatem ma mniej niebezpiecznych 
właściwości i powinien być w związku z tym zwolniony z wymogu rejestracji.

Poprawka 307
Załącznik III ustęp 9 a (nowy)
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9a. Zanieczyszczenia, chyba że są one 
osobno importowane lub wprowadzane do 
obrotu.

Uzasadnienie

Wszystkie występujące w naturze substancje, nawet jeśli są objęte dyrektywą 67/548 powinny 
być zwolnione, jako że te substancje nie stanowią priorytetu, gdyż ich włączenie drastycznie 
zwiększyłoby liczbę substancji podlegających rejestracji. Były one również wyłączone z 
kryteriów zawiadamiania EINECS.
Koks jest produktem uzyskiwanym z odgazowanego węgla, a zatem ma mniej niebezpiecznych 
właściwości i powinien być w związku z tym zwolniony z wymogu rejestracji.

Poprawka 308
Załącznik III ustęp 9 b (nowy)

9b. Stopy jednorodne i niejednorodne.

Uzasadnienie

Wszystkie występujące w naturze substancje, nawet jeśli są objęte dyrektywą 67/548 powinny 
być zwolnione, jako że te substancje nie stanowią priorytetu, gdyż ich włączenie drastycznie 
zwiększyłoby liczbę substancji podlegających rejestracji. Były one również wyłączone z 
kryteriów zawiadamiania EINECS.

Koks jest produktem uzyskiwanym z odgazowanego węgla, a zatem ma mniej niebezpiecznych 
właściwości i powinien być w związku z tym zwolniony z wymogu rejestracji.

Poprawka 309
Załącznik III ustęp 9 c (nowy)
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9c. Celowo sporządzone mieszaniny, 
wytwarzane poprzez mieszanie lub łącznie
składników. Składniki takich celowo sporz
ądzonych mieszanin powinny być osobno zg
łaszane. Jednakże w przypadku, gdy wyst
ępuje interakcja chemiczna pomiędzy sk
ładnikami, która jest związana z okre
ślonym zastosowaniem i nie uwydatnia 
technicznego charakteru produktu, 
powinny być one uznawane za produkty 
uboczne i nie podlegać zgłaszaniu.

Uzasadnienie

Wszystkie występujące w naturze substancje, nawet jeśli są objęte dyrektywą 67/548 powinny 
być zwolnione, jako że te substancje nie stanowią priorytetu, gdyż ich włączenie drastycznie 
zwiększyłoby liczbę substancji podlegających rejestracji. Były one również wyłączone z 
kryteriów zawiadamiania EINECS.

Koks jest produktem uzyskiwanym z odgazowanego węgla, a zatem ma mniej niebezpiecznych 
właściwości i powinien być w związku z tym zwolniony z wymogu rejestracji.

Poprawka 310
Załącznik III ustęp 9 d (nowy)

9d. Katalizatory nieorganiczne

Uzasadnienie

Wszystkie występujące w naturze substancje, nawet jeśli są objęte dyrektywą 67/548 powinny 
być zwolnione, jako że te substancje nie stanowią priorytetu, gdyż ich włączenie drastycznie 
zwiększyłoby liczbę substancji podlegających rejestracji. Były one również wyłączone z 
kryteriów zawiadamiania EINECS.

Koks jest produktem uzyskiwanym z odgazowanego węgla, a zatem ma mniej niebezpiecznych 
właściwości i powinien być w związku z tym zwolniony z wymogu rejestracji

Poprawka 311
Załącznik III a (nowy)

Lista potencjalnych substancji PBT i vPvB

W odniesieniu do następujących substancji 
wprowadzonych dokumenty rejestracyjne są
dostarczane 3 lata po wejściu w życie:
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[do uzupełnienia]

Uzasadnienie

Niniejszy załącznik zapewnia pewność prawną, co do tego, które substancje PBT i vPvB będą
musiały być zarejestrowane na wczesnym etapie. Załącznik jest niezbędny, ponieważ w 
przeciwnym wypadku rejestrujący mogliby naruszać rozporządzenie, z uwagi na to, że nie 
dotrzymali terminu rejestracji. Tak by było, gdyby odkryli oni, na późniejszym etapie – po 
uzyskaniu ogólnych informacji – że ich substancja jest substancją PBT lub vPvB. (poprawka 
związana z poprawką 20 do art. 21 ust . 1 lit. c)).

Poprawka 312
Załącznik III b (nowy)

Pozostałe kryteria kontroli substancji ld 1 
do 10 ton oraz od 10 do 100 ton 

Justification

Follows amendment on Article 43 aa 5 (new). This annex should be completed by the 
Commission later after proposals by the Agency.

Poprawka 313
Załącznik IV, wytyczne
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Załączniki IV do IX zawierają dane, niezb
ędne dla celów rejestracji i oceny zgodnie z 
przepisami art. 9, 11, 12, 39, 40 i 44. Dane 
bazowe dla najniższego progu ilościowego 
podane są w załączniku V. W każdym 
przypadku osiągnięcia wyższego progu ilo
ściowego należy sporządzić dodatkowe 
dane, wymienione w załączniku właściwym 
dla danego progu. Wymagane dane są ró
żne dla każdej substancji zależnie od ilości, 
zastosowania i narażenia. W związku z tym 
załączniki należy traktować kompleksowo i 
wspólnie z ogólnymi przepisami w sprawie 
rejestracji, oceny i obowiązku staranności.

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

Begründung

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

Poprawka 314
Załącznik IV etap 1



PE 357.851v02-00 180/179 AD\580429PL.doc

PL

Rejestrujący powinien zebrać wszystkie istniej
ące dane pochodzące z badań, a dotyczące 
substancji przeznaczonej do rejestracji. 
Gdziekolwiek jest to możliwe, dokumenty 
rejestracyjne powinny być składane przez 
konsorcja, zgodnie z przepisami art. 10 lub 17. 
Pozwoli to na dzielenie się danymi pochodz
ącymi z badań, a tym samym na uniknięcie 
niepotrzebnych badań i ograniczenie kosztów. 
Rejestrujący powinien także zebrać wszystkie 
dostępne informacje dotyczące substancji. 
Powinny one objąć dane alternatywne (np. 
modelowanie zależności miedzy budową
chemiczną a aktywnością (Q)SAR, dane 
przekrojowe (ang. read-across) z innych 
substancji, dane z badań in-vitro, dane 
epidemiologiczne), które mogą pomóc w 
stwierdzeniu istnienia lub braku 
niebezpiecznych właściwości substancji i które 
mogą w niektórych przypadkach zastąpić
wyniki badań na zwierzętach. Dodatkowo nale
ży zebrać informacje dotyczące narażenia, 
zastosowania i środków zarządzania ryzykiem, 
zgodnie z art. 9 i załącznikiem V. Biorąc pod 
uwagę wszystkie te informacje razem, rejestruj
ący będzie mógł określić potrzebę uzyskania 
dalszych informacji.

Rejestrujący powinien zebrać wszystkie istniej
ące dane pochodzące z badań, a dotyczące 
substancji przeznaczonej do rejestracji, mające 
znaczenie dla jego oceny ryzyka. 
Gdziekolwiek jest to możliwe, dokumenty 
rejestracyjne powinny być składane przez 
konsorcja, zgodnie z przepisami art. 10 lub 17. 
Pozwoli to na dzielenie się danymi pochodz
ącymi z badań, a tym samym na uniknięcie 
niepotrzebnych badań i ograniczenie kosztów. 
Z tego względu przed ustaleniem niezbędnych 
dla oceny ryzyka danych wewnętrznych nale
ży określić lub ustalić informacje istotne w 
kontekście zidentyfikowanych zastosowań
oraz istniejące i zalecane środki zarządzania 
ryzykiem. Rejestrujący powinien także zebrać
wszystkie dostępne informacje dotyczące 
substancji odnoszące się do zidentyfikowanych 
zastosowań z uwzględnieniem istniejących i 
zalecanych środków zarządzania ryzykiem. 
Powinny one objąć dane alternatywne (np. 
modelowanie zależności miedzy budową
chemiczną a aktywnością (Q)SAR, dane 
przekrojowe (ang. read-across) z innych 
substancji, dane z badań in-vitro, dane 
epidemiologiczne), które mogą pomóc w 
stwierdzeniu istnienia lub braku 
niebezpiecznych właściwości substancji i które 
mogą w niektórych przypadkach zastąpić
wyniki badań na zwierzętach. Dodatkowo nale
ży zebrać informacje dotyczące narażenia, 
zastosowania i środków zarządzania ryzykiem, 
zgodnie z art. 9 i załącznikiem V. Biorąc pod 
uwagę wszystkie te informacje razem, rejestruj
ący będzie mógł określić potrzebę uzyskania 
dalszych informacji.

Uzasadnienie

Wyjaśnienie na korzyść MŚP. Podanie „zidentyfikowanych zastosowań” ma miejsce wyłącznie 
drogą podania kategorii zastosowania i narażenia. Ma to szczególnie duże znaczenie dla M
ŚP, ponieważ służy uproszczeniu obsługi systemu i ochronie tajemnic przedsiębiorstwa.

Poprawka 315
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Załącznik IV etap 2

Rejestrujący określi informacje wymagane do 
rejestracji. Po pierwsze, należy określić wła
ściwy załącznik lub załączniki, według 
których należy postępować, zgodnie z tona
żem. Załączniki te określają standardowe 
wymagania w zakresie informacji, ale znajdują
zastosowanie wraz z załącznikiem IX, który 
pozwala na odstępstwo od podejścia 
standardowego, tam gdzie może być ono 
uzasadnione. W szczególności na tym etapie
brane są pod uwagę informacje dotyczące
narażenia, zastosowania i środków zarz
ądzania ryzykiem, w celu określenia potrzeb 
w zakresie informacji dla substancji.

Rejestrujący określi informacje wymagane do 
rejestracji. Załącznik V określa standardowe 
wymagania w zakresie informacji. Załącznik 
IXa określa, jakie dodatkowe 
dane/informacje będą potrzebne zgodnie z 
załącznikiem VI, odpowiednio dla wła
ściwych kategorii. Zasadniczo 
dane/informacje nie będą wymagane, jeśli 
nie zostaną osiągnięte określone kryteria 
graniczne w odnośnych kategoriach 
zastosowania i narażenia albo limity stę
żenia substancji w preparatach i wyrobach 
(por. art. 14 i np. limity znakowania 
substancji i preparatów). Określenie
potrzeb w zakresie informacji o substancji
ustalane będzie w wyniku informacji o 
zidentyfikowanych zastosowaniach i istniej
ącym lub zalecanym zarządzaniu ryzykiem.

Uzasadnienie

Wyjaśnienie na korzyść MŚP. Informacje o „zidentyfikowanych zastosowaniach” obejmuje z 
definicji informacje o kategoriach zastosowania i narażenia.

Poprawka 316
Załącznik IV krok 4
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W niektórych sytuacjach nie ma 
potrzeby pozyskiwania nowych danych. 
Jednak w przypadku luk informacyjnych 
należy zebrać brakujące dane według 
progów ilościowych (załączniki V i VI) 
albo należy zaproponować strategię
badań (załączniki VII i VIII). Badania na 
kręgowcach powinny być prowadzone 
lub proponowane wyłącznie jako środek 
ostateczny, gdy wszystkie inne źródła 
danych zostają wyczerpane. W 
niektórych przypadkach, zgodnie z zał
ącznikami V do IX, niezbędne może okazać
się przeprowadzenie określonych badań
wcześniej niż przewidziano w 
standardowym programie badań lub 
dodatkowo do standardowego programu 
badań. 

W niektórych sytuacjach nie ma 
potrzeby pozyskiwania nowych danych. 
Jednak w przypadku luk informacyjnych 
należy zebrać brakujące dane (załączniki 
V, VI i IXa). Badania na kręgowcach 
powinny być prowadzone lub 
proponowane wyłącznie jako środek 
ostateczny, gdy wszystkie inne źródła 
danych zostają wyczerpane. Przed przyst
ąpieniem do badań na kręgowcach rejestruj
ący ma obowiązek sprawdzić, czy potrzebne 
dane można uzyskać z innych źródeł, dzięki 
prawomocnym wobec badań na zwierzętach 
metodom alternatywnym, poprzez QSAR, 
ekstrapolację danych o innych 
substancjach, z istniejących doświadczeń, 
danych epidemiologicznych etc. Ponadto 
musi sprawdzić, czy w przypadku jego 
zidentyfikowanych celów zastosowania dzia
łania na rzecz redukcji narażenia czynią zb
ędnymi ustalanie danych, zwłaszcza 
prowadzenie badań na zwierzętach. W tym 
celu musi on ocenić istniejące środki zarz
ądzania ryzykiem w kontekście danych 
kategorii narażenia oraz zbadać, czy mo
żliwe są dalej idące działania zarządzania 
ryzykiem. Przed zleceniem prowadzenia 
badań rejestrujący musi zebrać wszelkie 
pozostałe istniejące informacje, dzięki 
którym takie badania mogą stać się zbędne. 
Nowe badania na kręgowcach powinny być
prowadzone wyłącznie jako środek 
ostateczny, gdy wszystkie inne źródła 
danych zostają wyczerpane. Jeśli w związku 
z kategorią narażenia zgodnie z zał
ącznikiem IXa informacja przewidziana 
jest jako obowiązkowa, można odstąpić od 
jej przedłożenia, gdy jej ustalenie jest 
technicznie niemożliwe lub niepotrzebne z 
naukowego punktu widzenia. W takich 
przypadkach dla potrzeb rejestracji rejestruj
ący musi dostarczyć przekonywające 
uzasadnienie.

Begründung

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

Poprawka 317
Załącznik IV punkt 5

5. Wytyczne dotyczące bezpiecznego 
stosowania:

skreślony

Informacje te są zgodne z kartą
charakterystyki, tam gdzie jest ona 
wymagana, zgodniez przepisami art. 29 
niniejszego rozporządzenia.

5.1. Pierwsza pomoc (punkt 4 karty 
charakterystyki)

5.2. Postępowanie w przypadku pożaru 
(punkt 5 karty charakterystyki)

5.3. Postępowanie w przypadku 
niezamierzonego uwolnienia do środowiska 
(punkt 6 karty charakterystyki)

5.4. Postępowanie z substancją/preparatem 
i jej/jego magazynowanie (punkt 7 karty 
charakterystyki)

5.5. Informacje o transporcie (punkt 14 
karty charakterystyki)

Jeżeli nie jest wymagany raport bezpiecze
ństwa chemicznego, wymagane są następuj
ąceinformacje:

5.6. Kontrola narażenia i środki ochrony 
indywidualnej (punkt 8 karty 
charakterystyki)
5.7. Stabilność i reaktywność (punkt 10 
karty charakterystyki)

5.8. Postępowanie z odpadami

5.8.1. Postępowanie z odpadami (punkt 13 
karty charakterystyki)

5.8.2. Postępowanie z odpadami (punkt 13 
karty charakterystyki)
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5.8.3. Informacje o recyklingu i metody 
usuwania odpadów dla ogółu społeczeństwa

Uzasadnienie

The additional basic information on exposure helps companies to develop their safety data 
sheet or guidance on safe use and enables the Agency to screen dossiers submitted to identify 
priority substances in the tonnage range between 1 and 100 tonnes for which the information 
set out in Annex V or VI  should be generated.

The old point 5 of Annex IV of the Commission proposal is moved to a new Annex Ic, as it 
contains information on risk management for substances which are not classified as 
dangerous, by following the structure of the safety data sheet of Annex Ic.

Poprawka 318
Załącznik IV  punkt 5 a (nowy)

5. Informacje o kategoriach zastosowania i 
narażenia

5.1. Kategorie zastosowania:

a) stosowanie przemysłowe
b) stosowanie zawodowe

c) stosowanie przez konsumentów

5.1.2. Specyfikacja zastosowania w każdej 
kategorii:

a) stosowanie w systemie zamkniętym

b) stosowanie, którego wynikiem jest uwzgl
ędnienie w matrycy
c) wąskie stosowanie

d) szerokie stosowanie

5.2. Kategorie narażenia

5.2.1. Narażenie człowieka:
a) doustne

b) skórne

c) wziewna
5.2.2. Narażenie środowiska:

a) woda

b) powietrze
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c) gleba

5.3. Czas trwania narażenia
a) przypadkowe

b) okazjonalne / krótkotrwałe 

c) ciągłe/częste

Uzasadnienie

The additional basic information on exposure helps companies to develop their safety data 
sheet or guidance on safe use and enables the Agency to screen dossiers submitted to identify 
priority substances in the tonnage range between 1 and 100 tonnes for which the information 
set out in Annex V or VI  should be generated.

The old point 5 of Annex IV of the Commission proposal is moved to a new Annex Ic, as it 
contains information on risk management for substances which are not classified as 
dangerous, by following the structure of the safety data sheet of Annex Ic.

Poprawka 319
Załącznik V, wprowadzenie, ustęp pierwszy 

Kolumna 1 niniejszego załącznika 
ustanawia zakres standardowych informacji 
wymaganych dla wszystkich substancji 
produkowanych lub importowanych w ilo
ściach co najmniej 1 tony zgodnie z 
przepisami art. 11 ust. 1 lit. (a).

Kolumna 1 niniejszego załącznika ustanawia 
zakres standardowych informacji dla 
substancji produkowanych lub 
importowanych w ilościach co najmniej 1 
tony rocznie.

Informacje określone w kolumnie 1 są
wymagane dla wszystkich substancji 
produkowanych lub importowanych w ilo
ściach co najmniej 10 ton zgodnie z 
przepisami art. 11 ust. 1 lit. (b)).
Dla substancji w ilościach od 1 do 10 
ton, w dossier rejestracyjnym wymagane 
są wszystkie dostępne informacje o wła
ściwościach substancji, obejmujące co 
najmniej właściwości fizykochemiczne 
zgodnie z przepisami art. 11 ust. 1 lit. 
(a).

Poprawka 320
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Załącznik V ustęp 5.1 kolumna 2, Konkretne zasady do dostosowania z kolumny 1

- prężność pary

- rozpuszczalność w wodzie

- współczynnik podziału n-oktanol/woda

- temperatura zapłonu
- palność

- właściwości wybuchowe

Poprawka 321
Załącznik V ustęp 5.2 kolumna 2, Wyjaśnienie (nowy rząd)

- temperatura wrzenia

- gęstość względna 
- napięcie powierzchniowe

- temperatura samozapłonu

- właściwości utleniające

Poprawka 322
Załącznik V punkt 5.6 i punkt 5.14

tekst zostaje skreślony

Begründung

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

Poprawka 323
Załącznik V punkt 6.5 (nowy), lewa kolumna

6.5. Ostra toksyczność
Badanie przeprowadza się dla jednej drogi, 
najlepiej doustnej, chyba że rejestrujący 
uzna inną drogę za bardziej odpowiednią.
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W przypadku gazów i lotnych cieczy (prę
żność pary powyżej 10-2 Pa w temperaturze 
20°C) informacje są podawane dla drogi 
wziewnej (6.5.2).
W przypadku substancji innych niż gazy w 
ilości co najmniej 100 ton rocznie na 
producenta lub importera  informacje 
wymienione w punktach 6.5.1. do 6.5.3. są
dostarczane dla co najmniej dwóch dróg 
narażenia, przy czym jedną z nich jest 
droga doustna. Wybór drugiej drogi zależy 
od charakteru substancji i prawdopodobnej 
drogi narażenia dla człowieka. Jeżeli jest 
tylko jedna droga narażenia, należy 
dostarczyć informacje tylko dla tej drogi.
6.5.1. Droga ustna

6.5.2. Droga wziewna
6.5.3. Droga skórna

Uzasadnienie

The Commission proposal requires information on acute toxicity only for substances in 
quantities of 10 tonnes or more per year. Information on acute toxicity for one exposure 
route, however, should also be required for selected priority substances in the tonnage range 
of 1 to 10 tonnes, which will be identified in the screening that the Agency will perform as set 
out in Articles 43 aa. For non-priority substances only information that is already available 
is required to be submitted. Thereby, this more flexible system achieves overall a better 
balance between information needs and cost efficiency than the Commission proposal.  
(amendment linked to compromise  amendment 2 on Art. 5(2))

Poprawka 324
Załącznik V punkt 6.5 (nowy), prawa kolumna

6.5. Nie trzeba przeprowadzać badania 
(badań) jeżeli:
nie można zaadministrować dokładnych 
dawek substancji w związku z właściwo
ściami chemicznymi lub fizycznymi 
substancji; lub

substancja jest korozyjna; lub
– substancja jest łatwopalna w powietrzu w 
temperaturze pokojowej.
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Właściwa druga droga podania jest 
wybierana na podstawie:
6.5.2. Badanie drogą wziewną jest wła
ściwe, jeżeli:

1) prawdopodobne jest narażenie ludzi 
poprzez wdychanie; oraz
(2) spełniony jest jeden z następujących 
warunków: substancja ma prężność pary 
powyżej 10-2 Pa w temperaturze 20°C; lub

substancja zostanie użyta w sposób, który 
wytwarza efekt aerozolu, cząsteczek lub 
kropelek o zakresie wielkości pozwalającej 
na wdychanie (> 1% na podstawie ciężaru 
cząstek przy MMAD < 100 µm).
6.5.3. Badania drogą skórną są właściwe, je
żeli:
1) możliwy jest kontakt substancji ze skórą
podczas produkcji i/lub zastosowania; oraz
2) właściwości fizykochemiczne wskazują
na znaczy wskaźnik absorpcji przez skórę;
oraz
(3) spełniony jest jeden z następujących 
warunków:
- toksyczność jest notowana w badaniu 
ostrej toksyczności doustnej przy niskich 
dawkach; lub
- efekty ogólnoustrojowe lub inne dowody 
absorpcji są obserwowane w badaniach 
podrażnień skóry i/lub oczu; lub
- badania in vitro wskazują na znaczną
absorpcję skórną; lub
- znaczna ostra toksyczność skórna lub 
przeniknięcie przez skórę są rozpoznawane 
dla substancji o podobnej strukturze.
Badanie drogą skórną nie jest 
odpowiednie jeżeli absorpcja przez skórę
jest mało prawdopodobna, jak wskazuje na 
to masa cząsteczkowa (masa cząsteczkowa 
> 800 lub średnica cząsteczkowa > 15 Å) i 
niska rozpuszczalność w tłuszczach (log 
Kow – współczynnik oktanol woda poniżej 
1 lub powyżej 4).

Justification
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The Commission proposal requires information on acute toxicity only for substances in 
quantities of 10 tonnes or more per year. Information on acute toxicity for one exposure 
route, however, should also be required for selected priority substances in the tonnage range 
of 1 to 10 tonnes, which will be identified in the screening that the Agency will perform as set 
out in Articles 43 aa. For non-priority substances only information that is already available 
is required to be submitted. Thereby, this more flexible system achieves overall a better 
balance between information needs and cost efficiency than the Commission proposal.  
(amendment linked to compromise  amendment 2 on Art. 5(2))

Poprawka 325
ZałącznikV punkt 7.1.1., lewa kolumna

7.1.1. Krótkoterminowe badanie toksyczno
ści na Daphnia :

7.1.1. Krótkoterminowe badanie toksyczno
ści na Daphnia lub rybach :

Justification

Undertakings should be free to submit existing short-term toxicity tests on fish instead of 
toxicity on daphnia

Poprawka 326
Załącznik V punkt 7.2. (nowy), lewa kolumna

7.2. Degradacja
7.2.1. Degradacja biotyczna

7.2.1.1. Zdolność do szybkiej biodegradacji

Uzasadnienie

The Commission proposal requires information on biodegradation only for substances in 
quantities of 10 tonnes or more per year. Such information should also be required for 
selected priority substances in the tonnage range of 1 to 10 tonnes, which will be identified in 
the screening that the Agency will perform as set out in Articles 43 aa. For non-priority 
substances only information that is already available is required to be submitted. (amendment 
linked to compromise amendment 2)

Poprawka 327
Załącznik V punkt 7.2. (nowy), prawa kolumna
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7.2. Badania symulacyjne (załącznik VII, 
7.2.1.2 do 7.2.1.4.) są proponowane przez 
rejestrującego, jeżeli ocena bezpieczeństwa 
chemicznego, przeprowadzona zgodnie z zał
ącznikiem I określa potrzebę
przeprowadzenia dalszych badań degradacji 
substancji. Wybór właściwego badania 
(badań) zależy od wyników oceny bezpiecze
ństwa.

7.2.1.1. Badania nie trzeba przeprowadzać, 
jeżeli substancja jest nieorganiczna.

Uzasadnienie

The Commission proposal requires information on biodegradation only for substances in 
quantities of 10 tonnes or more per year. Such information should also be required for 
selected priority substances in the tonnage range of 1 to 10 tonnes, which will be identified in 
the screening that the Agency will perform as set out in Articles 43 aa. For non-priority 
substances only information that is already available is required to be submitted. (amendment 
linked to compromise amendment 2)

Poprawka 328
Załącznik VI, wprowadzenie, ustęp pierwszy

Kolumna 1 niniejszego załącznika 
ustanawia zakres standardowych informacji 
wymaganych dla wszystkich substancji 
produkowanych lub importowanych w ilo
ściach co najmniej 10 tony zgodnie z 
przepisami art. 11 ust. 1 lit. (b).

Kolumna 1 niniejszego załącznika ustanawia 
zakres standardowych informacji dla 
substancji produkowanych lub 
importowanych w ilościach co najmniej 10 
tony rocznie.

Informacje określone w kolumnie 1 są
wymagane dla wszystkich substancji 
produkowanych lub importowanych w ilo
ściach co najmniej 100 ton zgodnie z 
przepisami art. 11 ust. 1 lit. (b)).

Dla substancji w ilości od 10 do 100 ton 
informacje określone w załączniku V oraz 
wszystkie inne dostępne informacje na 
temat właściwości substancji muszą zostać
przedstawione przy rejestracji 
dokumentacji, zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. 
b).

Justification
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Poprawka 329
Załącznik IX ustęp 1.5 punkt 3

(3) stały model zmiany siły działania wła
ściwości w tej samej kategorii.

(3) stały model zmiany siły działania wła
ściwości w tej samej kategorii oraz wspólny 
plan działania.

Uzasadnienie

Zmierza do skonkretyzowania grupowania substancji i podejścia przekrojowego, zezwalając 
na rejestrację w odniesieniu do grup substancji i tym samym znacznie obniżając liczbę przedk
ładanych w celu rejestracji dossier. Poprawka wprowadza czwarte kryterium, umożliwiające 
grupowanie substancji o takich samych profilach toksyczności. Poprawka wprowadza także 
obowiązek wydania przez Komisję szczegółowej metodologii. 

Poprawka 330
Załącznik IX ustęp 1.5 punkt 3 a (nowy)

Kierunki działania dotyczące klasyfikacji i 
oznakowania oraz oceny ryzyka substancji, 
które są złożone i o zmiennym składzie, 
mogą być określone na podstawie danych 
dotyczących ich znaczących składników 
przy użyciu ich największych stężeń w 
substancji. Agencja, po konsultacji z 
zainteresowanymi stronami, wydaje szczegó
łową i naukowo uzasadnioną metodologię
dotyczącą grupowania substancji, w ciągu 
2 lat od przyjęcia rozporządzenia.

Uzasadnienie

Zmierza do skonkretyzowania grupowania substancji i podejścia przekrojowego, zezwalając 
na rejestrację w odniesieniu do grup substancji i tym samym znacznie obniżając liczbę przedk
ładanych w celu rejestracji dossier. Poprawka wprowadza czwarte kryterium, umożliwiające 
grupowanie substancji o takich samych profilach toksyczności. Poprawka wprowadza także 
obowiązek wydania przez Komisję szczegółowej metodologii.

Poprawka 331
Załącznik XI, wprowadzenie, akapit pierwszy
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Celem niniejszego załącznika jest określenie 
sposobu, w jaki dalsi użytkownicy mają
oceniać i sporządzać dokumentację
zapewniającą, że ryzyko wynikające z użycia 
przez nich substancji jest odpowiednio 
kontrolowane podczas zastosowania nieokre
ślonego w dostarczonej im karcie 
charakterystyki oraz, że użytkownicy na 
dalszym etapie łańcucha dostaw mogą wła
ściwie kontrolować to ryzyko. Ocena 
obejmuje cykl życia substancji, od momentu 
otrzymania jej przez dalszego użytkownika w 
celu zastosowania na własny użytek oraz dla 
zidentyfikowanych zastosowań substancji na
dalszych etapach łańcucha. Ocena bierze pod 
uwagę zastosowanie substancji w jej postaci 
własnej, w preparacie oraz w produkcie.

Celem niniejszego załącznika jest określenie 
sposobu, w jaki dalsi użytkownicy mają
oceniać i sporządzać dokumentację
zapewniającą, że ryzyko wynikające z użycia 
przez nich substancji jest odpowiednio 
kontrolowane podczas zastosowania nieokre
ślonego w dostarczonej im karcie 
charakterystyki oraz, że użytkownicy na 
dalszym etapie łańcucha dostaw mogą wła
ściwie kontrolować to ryzyko. Ocena 
obejmuje cykl życia substancji, od momentu 
otrzymania jej przez dalszego użytkownika w 
celu zastosowania na własny użytek oraz dla 
zidentyfikowanych zastosowań substancji w 
ilościach co najmniej 1 tony rocznie na 
dalszych etapach łańcucha. Ocena bierze pod 
uwagę zastosowanie substancji w jej postaci 
własnej, w preparacie oraz w produkcie.

Uzasadnienie

Poprawia wykonalność poprzez ograniczenie zastosowań, które będą musiały być uwzgl
ędniane w raporcie bezpieczeństwa chemicznego, do tych w ilościach co najmniej 1 tony. 
Zgodnie z projektem Komisji trzeba by było się zająć zastosowaniem nawet w bardzo małych 
ilościach.

Poprawka 332
Załącznik IX, punkt 3, akapit pierwszy

Badania prowadzone zgodnie z przepisami 
załączników VII i VIII mogą zostać pomini
ęte, w oparciu o scenariusz (scenariusze) 
narażenia opracowany w Raporcie Bezpiecze
ństwa Chemicznego.

Badania prowadzone zgodnie z przepisami 
załączników VI do VIII mogą zostać pomini
ęte, w oparciu o scenariusz (scenariusze) 
narażenia opracowany w Raporcie Bezpiecze
ństwa Chemicznego.

Uzasadnienie

Celem REACH nie jest gromadzenie informacji naukowych dotyczących wszystkich substancji 
– bez względu na aktualne ryzyko – ale skoncentrowanie się na informacjach, które są
potrzebne do właściwej kontroli ryzyka wynikającego ze stosowania substancji.

Zatem, w odniesieniu do substancji pomiędzy 10 a 100 ton, również nie powinno się wymagać
gromadzenia danych, jeśli narażenie ludzi i środowiska jest nieznaczne.
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Poprawka 333
Załącznik IX, punkt 3, akapit drugi (nowy)

Badanie wykonywane zgodnie z zał
ącznikiem V może zostać pominięte, jeśli 
narażenie jest nieznaczne oraz jeśli 
dostarczono odpowiedniego uzasadnienia i 
dokumentacji.

Uzasadnienie

Dostarczenie informacji nie powinno być wymagane również w odniesieniu do substancji 
powyżej 10 ton, wybranych jako substancje priorytetowe na podstawie badania Agencji, jeśli 
narażenie ludzi i środowiska jest nieznaczne.

Poprawka 334
Załącznik IX  punkt 3

Badania prowadzone zgodnie z przepisami 
załączników VII i VIII mogą zostać pomini
ęte, w oparciu o scenariusz (scenariusze) 
narażenia opracowany w Raporcie Bezpiecze
ństwa Chemicznego.

Badania prowadzone zgodnie z przepisami 
załączników VI do VIII mogą zostać pomini
ęte, w oparciu o scenariusz (scenariusze) 
narażenia lub kategorie zastosowania i nara
żenia opracowane w Raporcie Bezpiecze
ństwa Chemicznego.

Justification

The aim of REACH is not to generate scientific information on all substances – regardless of 
actual risk – but to focus on information that is needed to adequately control the risks from 
the use of substances. 

Therefore also for substances between 10 and 100 tonnes, the generation of information shall 
not be required, if the exposure of humans or the environment is insignificant.

Also for substances below 10 tonnes selected as priority substances by the Agency’s 
screening, the generation of information shall not be required, if the exposure of humans or 
the environment is insignificant. (amendment linked to compromise amendment 2)

Poprawka 335
Załącznik IX punkt 3.1., 3.2. i 3.3. (nowy)
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3.1. Badania prowadzone zgodnie z 
przepisami załączników VI do VIII mogą
zostać pominięte, w oparciu o scenariusz 
(scenariusze) narażenia lub kategorie 
zastosowania i narażenia opracowane w 
Raporcie Bezpieczeństwa Chemicznego.

3.2. Pominięcie informacji jest uznawane 
za dopuszczalne, jeżeli:

i) w miejscu pracy stężenie  w otaczającym 
powietrzu nie przekracza 50 µg/m³.

ii) Produkcja i określone użycie substancji 
ma miejsce jedynie w przeznaczonych do 
tego pomieszczeniach.

iii) substancja jest stosowana w sektorze 
przemysłu lub w handlu w preparatach o 
maksymalnym stężeniu 0,1 % masy.
iv) substancja jest stosowana przez 
prywatnych konsumentów w stężeniu nie
przekraczającym 0,1%.

v) substancja jest stosowana w produkcji
dla konsumentów i :

a) substancja znika całkowicie w procesie 
produkcji; lub

b) substancja jest na stałe włączona do zwi
ązku stosowanego w produkcie lub ca
łkowicie zawarta w produkcie.

3.3. W innych przypadkach należy 
przedstawić odpowiednie uzasadnienie i 
dokumentacje, w której skład wchodzą:
i) typy przedziałów środowiska

ii) ilość osób narażonych

iii) środki zarządzania ryzykiem
iv) drogi narażenia

v) trwanie i częstotliwość narażenia

vi) ochrona zwierząt.

Justification
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