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KRÓTKIE UZASADNIENIE

The aim of a common chemicals policy within the single European market is not a subject of 
dispute.

This aim has to be achieved in a practicable and cost-effective way so as to safeguard 
competitiveness, innovation potential, and legal certainty on the one hand and, secondly, to 
protect health and the environment.

The problems entailed in the Commission proposal lie chiefly in its economic implications: the 
proposal is too bureaucratic, elaborate, and costly.

It is becoming clear that the quantity-based approach for which the Commission has opted will 
need to be abandoned in favour of an altogether different approach, namely, to mention some 
specific examples, OSOR (one substance – one registration), a risk-based approach combined 
as and where appropriate with a quantity-based approach (instead of rigid data requirements 
corresponding to quantity thresholds, the scope of testing requirements would be determined 
according to exposure), or prioritisation according to exposure categories, in the light of the 
potential risk.

Given the increasingly likely prospect of sweeping change, it would probably not be sensible 
for each of the committees consulted to embark on exhaustive discussion of the above points. 
The new approaches, incidentally, will in turn raise new questions – not least of a legal nature 
– that will need to be considered in due course.

The Committee on Legal Affairs therefore wishes to comment only on those areas falling 
especially within its remit.

Legal aspects

The Committee approves of the choice of legal basis, Article 95 TEC, and legal instrument, a 
regulation.

Chemicals are traded across borders and can cause transboundary contamination. The goals 
laid down cannot be attained by the Member States on their own. The subsidiarity principle 
will consequently not be undermined.

The very substantial economic considerations affecting not just the chemical industry, but the 
European economy as a whole (competitive disadvantages for all products manufactured using 
chemicals) are significant – not least from the legal point of view – to the extent that they can 
involve infringement of the proportionality principle.

This applies especially when, because of stringent requirements, small volumes become 
inordinately expensive and hence to all intents and purposes impossible to produce.

Particular attention must be focused on legislative clarity and the protection of intellectual 
property.
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The new approaches being discussed may help to deal with the objections – including the legal 
misgivings – on precisely these points.

Individual matters

1) Relationship to other Community acts

The Committee is proposing that all areas already covered by other European legislation be 
removed from the scope of REACH, as defined in Article 2, so as to avert duplicate regulation 
and competition difficulties.

2) Downstream users

The Commission proposal significantly affects downstream users as well. When users are 
involved in a manufacturer’s registration procedure, they may be compelled to disclose 
formulae and trade secrets. If they wished to avoid doing so, they would have to register the 
substance themselves. The huge costs entailed go beyond acceptable limits. 

3) Position of the Agency

The position of the Agency should be strengthened so as to enable the regulation to be 
implemented consistently.

4) Legal remedies

To protect legal rights, every Agency decision must be open to challenge by the party 
concerned.

5) Animal testing

The Committee welcomes the fact that the number of animal experiments is to be reduced by 
sharing test data. On the other hand, the disclosure of data relating to tests on vertebrate 
animals constitutes a considerable encroachment on proprietary rights. The time-frame 
applying to disclosure should be lengthened to 15 years.

6) Data protection/protection of know-how

When dealing with the data to be generated, it is necessary to weigh the need for transparency 
regarding dangerous substances against data protection and proprietary rights. It must be 
ensured that confidential data will not be published or passed on and business and trade secrets 
will be protected. 

In addition, a registrant must be allowed to class particular information as confidential if its 
publication would damage him economically and would not serve the public interest.

The progress of discussions in the Commission, Council, and Parliament now needs to be 
followed carefully so as to ensure that the three institutions together will be able in the end to 
determine and implement the best possible approach. A further review may be required in due 
course.
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1 Dz.U. C..., str. 

POPRAWKI

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

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

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

ca) substancji, preparatów lub wyrobów 
stanowiących odpady, zgodnie z definicją w 
dyrektywie Rady 91/156/EWG z dnia 18 
marca 1991 r.1 zmieniającej dyrektywę
75/442/EWG w sprawie odpadów, lub 
stanowiących surowce wtórne uzyskiwane z 
odpadów przeznaczonych na ponowne 
wykorzystanie lub jako źródło energii, jak w 
przypadku art. 3 ust. 1 b) w dyrektywie 
Rady 91/156/EWG z dnia 18 marca 1991 r.
1Dz.U. L 78 z 26.3.1991, str. 32

Uzasadnienie

The sectoral legislation on waste is in keeping with the provisions of REACH in terms of 
human health and environmental protection. Moreover, waste is exempted from authorisation 
and restrictions, but not from registration. The registration of waste serves no purpose, and it 
should be exclude from the scope of REACH. In the same way, secondary raw materials are 
already regulated by Directive 91/156/EEC.

Poprawka 2
Artykuł 2 ustęp 2 a (nowy)
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2a. Niniejsze rozporządzenie nie ma 
zastosowania w przypadku, gdy substancja 
jest stosowana:

a) w produktach leczniczych stosowanych u 
ludzi lub do celów weterynaryjnych w 
rozumieniu rozporządzenia Rady (EWG) nr 
2309/93, rozporządzenia (WE) nr 
726/2004Parlamentu Europejskiego i Rady 
oraz dyrektyw 2001/82/WE i 2001/83/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady;

b) w środkach spożywczych w rozumieniu 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 
1788/2002, z uwzględnieniem dodatków do 
żywności w rozumieniu dyrektywy Rady 
89/107/EWG i substancji aromatycznych, 
zgodnie z definicją zawartą w decyzji 
Komisji 1999/217/WE, oraz jako środki spo
żywcze, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1788/2002;

c) w żywieniu zwierząt, w rozumieniu 
rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady, z uwzgl
ędnieniem dodatków paszowych w 
rozumieniu dyrektywy Rady 70/524/EWG;

d) w żywieniu zwierząt, w rozumieniu 
dyrektywy Rady 82/471/EWG;
e) w urządzeniach medycznych;

f) w materiałach przeznaczonych do 
kontaktu z żywnością w rozumieniu 
dyrektywy Rady 89/109/EWG;
g) w środkach ochrony roślin w rozumieniu 
dyrektywy Rady 91/414/EWG;

h) w produktach biobójczych w rozumieniu 
dyrektywy Rady 98/8/WE.
i) w produktach kosmetycznych objętych 
dyrektywą Rady 76/768/EWG ;

j) w wyrobach medycznych objętych 
dyrektywą Rady 93/42/EWG i dyrektywą
98/79/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady;

k) w materiałach przeznaczonych do 
kontaktu z żywnością objętych rozporz
ądzeniem (WE) nr 1935/2004;
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Uzasadnienie

The above exceptions should apply not just to Title II, but to the entire regulation. In 
addition, substances should only be covered in so far as they are intended for a particular 
purpose.

Poprawka 3
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 metaliczne stanowią
szczególny rodzaj preparatów, które 
wymagają oceny na podstawie 
specyficznych właściwości substancji;

Uzasadnienie

Metallic alloys are considered in current EU legislation to be “preparations”. However, the 
individual substances are melted together to form an alloy with a new crystalline structure 
from which they cannot be separated by mechanical means and which has completely 
different properties from the initial substances.

Poprawka 4
Artykuł 3 ustęp 2 a (nowy)

2a. Stop metaliczny oznacza jednolity w 
skali makroskopijnej materiał metaliczny 
składający się z dwóch lub więcej 
pierwiastków połączonych w taki sposób, że 
nie można ich łatwo oddzielić od siebie w 
sposób mechaniczny;

Uzasadnienie

The UN adopted a definition of metallic alloys within the context of the Globally Harmonized 
System for Chemical Classification and Labeling (GHS) in December 2002 and published it 
in March 2003. The introduction of this definition in REACH would harmonize the definitions 
in and requirements of the dangerous preparations directive (1999/45/EC), GHS and 
REACH.

Poprawka 5
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Artykuł 3 ustęp 25

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 wyrażone na 
podstawie istotnych chemicznych właściwo
ści danej substancji, w jej postaci własnej 
albo jako składnika preparatu, albo 
stosowanie preparatu, które jest zamierzone 
przez uczestnika łańcucha dostawy, albo 
które jest mu oznajmione na piśmie przez 
bezpośredniego dalszego użytkownika i 
które jest określone w karcie charakterystyki 
przekazanej temuż dalszemu użytkownikowi;

Uzasadnienie

The definition of identified use should not include 'own use' since the obligation on notifying 
a specific use often entails revealing a technical strategy and unfair exposure to competition. 
This obstacle is overcome through the reference to intrinsic properties. This amendment is 
linked to the other amendments to the Articles under Title I: General Issues.

Poprawka 6
Artykuł 4 ustęp 1

Przepisy niniejszego tytułu nie mają
zastosowania w zakresie stosowania 
substancji:
a) w produktach leczniczych dla ludzi albo 
w produktach leczniczych weterynaryjnych, 
objętych rozporządzeniem Rady (EWG) nr 
2309/93, dyrektywą 2001/82/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady
i dyrektywą 2001/83/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady;
b) jako dodatek do żywności w środkach 
spożywczych, objętych dyrektywą Rady 
89/107/EWG;
c) jako substancja poprawiająca smak w 
środkach spożywczych, objętych decyzją
Komisji 1999/217/WE;
d) jako dodatek do pasz dla zwierząt, obj
ętych dyrektywą Rady 70/524/EWG;
e) w żywieniu zwierząt, objętych dyrektywą
Rady 82/471/EWG.

skreślony
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Uzasadnienie

Consequence of the amendment inserting a new Article 2(2a).

Poprawka 7
Artykuł 9 litera a) punkt xa) (nowy)

xa) zaświadczenie potwierdzające, że 
rejestrujący jest właścicielem oryginalnych 
badań, na których opierają się
podsumowania, o których mowa w pkt. vi) 
lub posiada pisemną zgodę właściciela 
oryginalnych badań, na powołanie się na 
nie;

Uzasadnienie

This amendment is necessary in order to guarantee ownership rights in test data.

Poprawka 8
Artykuł 10 ustęp 1 akapit 1 i akapit 1a (nowy)

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

Jeżeli dwóch lub więcej producentów albo 
dwóch lub więcej importerów zamierza 
produkować albo importować daną substancj
ę na terytorium Wspólnoty, mogą oni dla 
potrzeb rejestracji stworzyć konsorcjum. 
Zarówno wyniki badań przeprowadzonych 
na kręgowcach, jak i wszelkich badań
przeprowadzonych na potrzeby rejestracji s
ą obowiązkowo udostępniane.

Wspierane jest również tworzenie 
publicznych oraz mieszanych, publiczno-
prywatnych konsorcjów w celu zapewnienia 
dostępu MŚP i stowarzyszeniom MŚP.

Uzasadnienie

This amendment stems from the need to simplify the registration process, above all so as to 
reduce and rationalise the costs borne by SMEs, and seeks to ensure access to consortia by 
SMEs and SME associations, not least with a view to preventing any abuse of dominant 
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positions. It is linked to the other amendments tabled to the articles in Title II: Registration of 
substances.

Poprawka 9
Artykuł 10 ustęp 1 akapit 4

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

Uzasadnienie

Particularly when drawing up the substance safety report there need to be flexible rules which 
would permit the members of the consortium to submit parts of the substance safety report 
jointly, or each member to submit his part separately.

Poprawka 10
Artykuł 10 ustęp 1 akapit 4 a (nowy)

Celem wsparcia producentów lub 
importerów uczestniczących w konsorcjach
Komisja opracowuje wytyczne w sprawie 
przestrzegania prawa konkurencji.

Uzasadnienie

Guidelines are necessary in order to facilitate or permit both the creation of consortia by 
producers and importers, and the work of such consortia. Such guidelines are also essential 
as an incentive to the formation of consortia, since there will otherwise be considerable legal 
uncertainty.

Poprawka 11
Artykuł 10 ustęp 2

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

2. Każdy rejestrujący będący członkiem 
konsorcjum ponosi stosowną część kosztów
związanych z opłatą rejestracyjną.

Uzasadnienie
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Costs should be shared under a flexible system so as to encourage registrants to form 
consortia.

Poprawka 12
Artykuł 12 ustęp 4 akapit 1

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

Access must be guaranteed to data on tests not carried out on animals, as is already provided 
for in connection with tests carried out on animals. This amendment is linked to the other 
amendments tabled to the articles in Title II: Registration of substances.

Poprawka 13
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 ponosi stosowną część kosztów
związanych z opłatą rejestracyjną.

Uzasadnienie

Costs should be shared under a flexible system so as to encourage registrants to form 
consortia (cf. justification concerning Article 10(2)).

Poprawka 14
Artykuł 23 ustęp 1
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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.

Uzasadnienie

Deletion for clarification.

Poprawka 15
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

Making data available amounts to a considerable encroachment on proprietary rights. The 
time-frame should therefore be lengthened to at least 15 years.

Poprawka 16
Artykuł 24 ustęp 3 litera a)

a) dane identyfikacyjne rejestrującego; a) dane identyfikacyjne rejestrującego z 
uwzględnieniem art. 115 i 116;

Uzasadnienie

Helps to protect trade secrets more securely.

Poprawka 17
Artykuł 24 ustęp 5 akapit 1
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5. Jeżeli ta sama substancja została wcześniej 
zarejestrowana przynajmniej w ciągu 
ostatnich 10 lat, Agencja informuje niezw
łocznie potencjalnego rejestrującego o 
nazwiskach/nazwach oraz adresach 
poprzednich rejestrujących i o odpowiednich 
przedstawionych przez nich 
podsumowaniach badań przeprowadzonych 
na kręgowcach albo szczegółowych 
podsumowaniach badań przeprowadzonych 
na kręgowcach, zależnie od okoliczności.

5. Jeżeli ta sama substancja została wcześniej 
zarejestrowana przynajmniej w ciągu 
ostatnich 15 lat, Agencja ustala, czy 
poprzedni rejestrujący zgadza się na 
ujawnienie swoich danych 
identyfikacyjnych. Jeżeli poprzedni 
rejestrujący wyrazi zgodę, Agencja
informuje niezwłocznie potencjalnego 
rejestrującego o nazwiskach/nazwach oraz 
adresach poprzednich rejestrujących i o 
odpowiednich przedstawionych przez nich 
podsumowaniach badań przeprowadzonych 
na kręgowcach albo szczegółowych 
podsumowaniach badań przeprowadzonych 
na kręgowcach, zależnie od okoliczności.

Uzasadnienie

The identity of a previous registrant constitutes confidential information within the meaning 
of Article 116.

Poprawka 18
Artykuł 25 ustęp 1

1. W przypadku substancji zarejestrowanej 
poprzednio przed upływem 10 lat, jak 
wskazano w art. 24 ust. 5, potencjalny 
rejestrujący zwraca się do 
poprzedniego(nich) rejestrującego(ych) z 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 19
Artykuł 25 ustęp 2
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2. Potencjalny i poprzedni rejestrujący tą sam
ą substancję podejmą wszelkie uzasadnione 
działania, aby dojść do porozumienia w 
zakresie udostępnienia wyników wszelkiego 
rodzaju badań. Takie porozumienie może 
zostać zastąpione przez wniesienie sprawy 
przed sąd arbitrażowy i przyjęcie jego 
rozstrzygnięcia.

2. Potencjalny i poprzedni rejestrujący tą sam
ą substancję podejmą wszelkie uzasadnione 
działania, aby dojść do porozumienia w 
zakresie udostępnienia wyników wszelkiego 
rodzaju badań przeprowadzanych na kr
ęgowcach. Takie porozumienie może zostać
zastąpione przez wniesienie sprawy przed s
ąd arbitrażowy i przyjęcie jego rozstrzygni
ęcia.

Uzasadnienie

Clarifies the point that data sharing under the regulation is confined to data relating to tests 
on vertebrate animals.

Poprawka 20
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) 
stosownej części przedstawionych przez 
niego(nich) kosztów wykonania badań.

Uzasadnienie

The arrangement regarding costs should be more flexible.

Poprawka 21
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 stosownej 
części poniesionych kosztów, egzekwowalne 
na drodze sądowej.

Poprawka 22
Artykuł 25 ustęp 8

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

8. Określony w art. 19 ust. 1 okres będzie 
dla nowego rejestrującego przedłużony o 
okres odpowiadający nakładowi czasu, jaki 
jest potrzebny do przeprowadzenia 
odpowiednich badań i niezbędnych analiz, 
na życzenie poprzedniego rejestrującego.

Uzasadnienie

The period concerned has to correspond to the time actually taken to carry out the 
experiments and gather the relevant data.

Poprawka 23
Artykuł 46 ustęp 2
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2. Kiedy ocena substancji jest ukończona, w
łaściwy 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 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. Przed opracowaniem wniosków 
dotyczących informacji uzyskanych w 
procedurze oceny, zainteresowanym 
rejestrującym umożliwia się przedstawienie 
swojej opinii. Agencja uwzględnia tę opinię
w swoich wnioskach. 

Uzasadnienie

The conclusions which close the evaluation procedure are likely to have a number of effects 
on producers and importers, even if they do not introduce any specific restrictions or 
authorisation measures, e.g. the requirement to adjust data in the safety data sheet. In view of 
these burdensome effects it is necessary to allow the registrants affected the right to be heard 
before the conclusions are drawn up.

Poprawka 24
Artykuł 49 ustęp 8

8. Odwołanie od decyzji Agencji podjętych 
na mocy przepisów ust. 3 i 6, może być
wniesione zgodnie z przepisami art. 87, 88 i 
89.

8. Odwołanie od decyzji Agencji (skreślenie) 
może być wniesione zgodnie z przepisami 
art. 87, 88 i 89.

Uzasadnienie

Appeals pursuant to Articles 87 to 89 should not be confined to decisions under particular 
paragraphs, but should be admissible in all cases. This amendment should be taken in 
conjunction with the other amendments tabled to the articles of Title VI, Substance 
Evaluation.

Poprawka 25
Artykuł 53 ustęp 5
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5. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w 
przypadku następujących zastosowań
substancji:

a) zastosowań w środkach ochrony roślin, 
objętych dyrektywą 91/414/EWG;
b) zastosowań w produktach biobójczych, 
objętych dyrektywą 98/8/WE;
c) zastosowań jako produkty lecznicze i 
produkty lecznicze weterynaryjne, objętych 
rozporządzeniem (EWG) nr 2308/93 i 
dyrektywami 2001/82/WE oraz 
2001/83/WE;
d) zastosowań jako substancje dodawane do 
żywności w środkach spożywczych, objętych 
dyrektywą 89/107/EWG;
e) zastosowań jako dodatki w środkach 
żywienia zwierząt, objętych dyrektywą
70/524/EWG;
f) zastosowań jako substancje poprawiające 
smak w środkach spożywczych, objętych 
decyzją 1999/217/WE;
g) zastosowań jako wyodrębniany pó
łprodukt w miejscu wytwarzania albo jako 
transportowany wyodrębniany półprodukt;
h) zastosowania jako paliwa silnikowe 
zgodnie z dyrektywą 98/70/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady;
i) zastosowań jako paliwa w ruchomych albo 
stałych urządzeniach służących do spalania 
produktów na bazie olejów mineralnych i 
zastosowania jako paliw w systemach zamkni
ętych.

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

a) zastosowań jako wyodrębniany pó
łprodukt w miejscu wytwarzania albo jako 
transportowany wyodrębniany półprodukt;
b) zastosowania jako paliwa silnikowe 
zgodnie z dyrektywą 98/70/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady;
c) zastosowań jako paliwa w ruchomych albo 
stałych urządzeniach służących do spalania 
produktów na bazie olejów mineralnych i 
zastosowania jako paliw w systemach zamkni
ętych.

Uzasadnienie

The justification stems from the amendment inserting a new Article 2(2a).

Poprawka 26
Artykuł 53 ustęp 5 litera g)
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g) zastosowań jako wyodrębniany pó
łprodukt w miejscu wytwarzania albo jako 
transportowany wyodrębniany półprodukt;

g) zastosowań jako wyodrębniany pó
łprodukt w miejscu wytwarzania albo jako 
transportowany wyodrębniany półprodukt, 
nawet w przypadku 
produkowania/importowania ilości powyżej 
1000 ton rocznie ;

Uzasadnienie

Specifies that for transported isolated intermediates, quantities in excess of 1000 tonnes per 
year also apply. This amendment is linked to the other amendments to the Articles under Title 
VII: Authorisation.

Poprawka 27
Artykuł 53 ustęp 6

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

a) zastosowań w kosmetykach, objętych 
dyrektywą 76/768/EWG;

b) zastosowań w materiałach 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością, 
objętych dyrektywą 89/109/EWG.

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

a) zastosowań w kosmetykach, objętych 
dyrektywą 76/768/EWG;

Uzasadnienie

No criteria exist for the definition of endocrine disrupting properties. Criteria supplementary 
to those established in Article 54(d) and (e) must be identified on the basis of scientific 
evidence so as not to give rise to arbitrary decisions.  In addition to this, substances already 
regulated by the respective, and duly integrated, vertical regulations should be excluded from 
the scope of the REACH Directive.

Poprawka 28
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Artykuł 53 ustęp 7 litera a)

a) dla substancji, o których mowa w art. 54 
lit. d), e) i f), w ilości nieprzekraczającej stę
żenia granicznego równego 0,1%;

a) dla substancji, o których mowa w art. 54 
lit. d) i e), w ilości nieprzekraczającej stę
żenia granicznego równego 0,1%;

Uzasadnienie

Criteria supplementary to those established in Article 54(d) and (e) must be identified on the 
basis of scientific evidence so as not to give rise to arbitrary decisions. This amendment is 
linked to the other amendments to the Articles under Title VII: Authorisation.

Poprawka 29
Artykuł 53 ustęp 7 a (nowy)

7a. Przepisów ust. 1 nie stosuje się, jeżeli 
substancja jest stosowana samodzielnie, w 
preparacie lub wyrobie, który spełnia 
warunki i ograniczenia określone w zał
ączniku XVI lub załączniku XVII.

Uzasadnienie

This amendment clarifies that the decisions already taken by the EU Council of Ministers and 
the European Parliament on the basis of Directive 76/769/EEC, or taken in the future by the 
Commission under the procedure described in Article 130 – Comitology – should not be 
subject to further discussions. It should not be left to the Commission's discretion to decide 
whether and to what extent to exempt substances and uses already regulated. This amendment 
is linked to the other amendments to the Articles under Title VII: Authorisation.

Poprawka 30
Artykuł 56 ust. 7
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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. Zainteresowani 
rejestrujący muszą mieć możliwość
przedstawienia uprzednio swojego 
stanowiska. Jeżeli Komitet Państw Cz
łonkowskich nie osiągnie jednomyślnego 
porozumienia, w ciągu 30 dni od przekazania 
wyda opinię. Zainteresowani rejestrujący 
muszą mieć możliwość przedstawienia 
swojego stanowiska przed sporządzeniem 
opinii. Agencja przekaże tę opinię Komisji, 
włączając w to wszelkie opinie mniejszości w 
obrębie Komitetu i stanowiska 
zainteresowanych rejestrujących oraz, tam 
gdzie to jest właściwe, przyczyny braku 
uwzględnienia tych stanowisk w opiniach.

Uzasadnienie

The opinion of the Agency may under certain circumstances take place upstream of the 
comitology procedure, and thus constitutes a burdensome measure for the registrants 
concerned. It is therefore necessary to allow the registrants concerned the right to be heard 
before the opinion is drafted.

Poprawka 31
Artykuł 66 ustęp 1
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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 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. 

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 umożliwia zainteresowanym 
rejestrującym przedstawienie swojej opinii. 
Jeżeli dane te wykażą, że niezbędne jest podj
ęcie działań na obszarze całej Wspólnoty id
ących 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 opinii 
zainteresowanych rejestrujących oraz 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. 

Uzasadnienie

The dossier contains a restrictive proposal and is thus a burdensome measure for the 
registrants concerned. It is therefore necessary, before drawing up the dossier, to allow the 
registrants concerned the right of consultation and to take account, when drawing up the 
dossier, of statements made by the registrants concerned.

Poprawka 32
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Artykuł 69 ustęp 1 a (nowy)

1a. Przed opublikowaniem opinii Agencja 
umożliwia zainteresowanym rejestrującym 
przedstawienie swojego stanowiska. 

Uzasadnienie

The opinions of the committees may represent a burdensome measure for the registrants 
concerned. It is therefore necessary to give the registrants concerned the opportunity to 
express their views in the hope that these may subsequently be reflected in the comitology 
procedure.

Poprawka 33
Artykuł 69 ustęp 3

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 również stanowiska 
zainteresowanych rejestrujących.

Poprawka 34
Artykuł 73 ustęp 2 litera e)

e) udostępnia publicznie informacje dotycz
ące tego, które substancje są poddawane 
ocenie i zostały ocenione w ciągu 90 dni od 
otrzymania informacji w Agencji, zgodnie z 
przepisami art 116 ust. 1;

skreślona

Uzasadnienie

If an evaluation were published while it was still unfinished, the public could easily be 
induced to take a hostile attitude to a substance, and hence its manufacturer or importer, or 
damn them in advance.

Poprawka 35
Artykuł 75 ustęp 1
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1. Zarząd składa się z sześciu przedstawicieli 
Państw Członkowskich desygnowanych 
przez Radę i z sześciu przedstawicieli 
desygnowanych przez Komisję, a także 
trzech przedstawicieli zainteresowanych 
stron – bez prawa głosu, desygnowanych 
przez Komisję.

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

Uzasadnienie

The composition of the Management Board should be carefully balanced. This is required by 
recital 74 of the REACH proposal. It is essential to guarantee the involvement of all the 
institutions, hence consultation of the European Parliament, and at the same time to ensure 
the permanent presence of members chosen equally from among associations representing 
consumers, industry (large firms) and SMEs, i.e. all stakeholders in the chemicals sector.

Poprawka 36
Artykuł 83 ust. 2 akapit 1

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

The experts should be scientifically and politically independent. A procedure should be 
established for identifying independent experts. This amendment should be read in 
conjunction with the other amendments tabled to articles contained in Title IX: The Agency.

Poprawka 37
Artykuł 85 ustęp 3
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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 musi posiadać kwalifikacje do 
sprawowania urzędu sędziowskiego.

Uzasadnienie

Given the sphere of responsibility in which the Board of Appeal will be called upon to 
operate, one of its members should be qualified to hold the office of judge.

Poprawka 38
Artykuł 87 ustęp 1

1. Odwołanie może zostać wniesione od 
decyzji Agencji podjętych zgodnie z 
przepisami art. 7, art. 18, art. 25 ust. 4 
trzeci akapit, art.28 ust. 2 pierwszy akapit, 
art. 49, art. 115 ust. 4 albo art. 116.

1. Odwołanie może zostać wniesione od 
decyzji, wniosków i opinii Agencji.

Uzasadnienie

A right of appeal must exist against every decision.

Poprawka 39
Artykuł 114 ustęp 1
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1. Co 10 lat Państwa Członkowskie 
przekazują Komisji raport w sprawie 
funkcjonowania niniejszego rozporządzenia 
na ich właściwych terytoriach, włączając w 
to sekcje dotyczące oceny i wprowadzania 
przyjętych rozwiązań
w życie, przy użyciu arkusza określonego w 
art. 108.

Jednakże, pierwszy raport przekazują 5 lat
po wejściu w życie niniejszego rozporz
ądzenia.

1. Co 5 lat Państwa Członkowskie przekazuj
ą Komisji raport w sprawie funkcjonowania 
niniejszego rozporządzenia na ich wła
ściwych terytoriach, włączając w to sekcje 
dotyczące oceny i wprowadzania przyjętych 
rozwiązań
w życie, przy użyciu arkusza określonego w 
art. 108.

Jednakże, pierwszy raport przekazują 3 lata 
po wejściu w życie niniejszego rozporz
ądzenia.

Poprawka 40
Artykuł 114 ustęp 2

2. Co 10 lat, Agencja przekazuje Komisji 
raport w sprawie funkcjonowania niniejszego 
rozporządzenia.

Jednakże, pierwszy raport przekazuje 5 lat
po dacie zgłoszenia wymaganego w art. 131 
ust. 2.

2. Co 5 lat, Agencja przekazuje Komisji 
raport w sprawie funkcjonowania niniejszego 
rozporządzenia.

Jednakże, pierwszy raport przekazuje 3 lata
po dacie zgłoszenia wymaganego w art. 131 
ust. 2.

Poprawka 41
Artykuł 116 ustęp 1 wprowadzenie

1. Następujące informacje nie są traktowane 
jako poufne:

1. Następujące informacje nie są traktowane 
jako poufne, o ile producent lub importer 
nie zażądał zastosowania klauzuli poufno
ści i względy interesu publicznego nie stoją
temu na przeszkodzie.

Uzasadnienie

It must be permissible in individual cases to class given information as confidential.

Poprawka 42
Artykuł 116 ustęp 1 litera j)
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j) metody analityczne, jeżeli są wymagane 
przepisami załącznika VII albo VIII umo
żliwiające wykrycie substancji 
niebezpiecznej po uwolnieniu do 
środowiska, a także określenie bezpo
średniego narażenia człowieka

skreślona

Uzasadnienie

Methods of analysis constitute confidential information and are of no significance to the 
general public. This amendment is linked to the other amendments tabled to the articles 
contained in Title XI: Information.

Poprawka 43
Artykuł 116 ustęp 1 litera a)

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

Uzasadnienie

The trade name of a substance could constitute sensitive information where other market 
players were concerned, since it might enable market dealings between manufacturers and 
customers to be deduced. This information should be classed as confidential under paragraph 
2.

Poprawka 44
Artykuł 116 ustęp 1 litera f)

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

skreślona

Uzasadnienie

These values should likewise not be made accessible to competitors without due 
consideration. They do not have to be disclosed under existing law.

Poprawka 45
Artykuł 116 ustęp 1 litera i)
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i) informacje zawarte w karcie 
charakterystyki, z wyjątkiem nazwy przedsi
ębiorstwa lub informacji uważanych za 
poufne przy zastosowaniu przepisów ust. 2;

i) obowiązkowe informacje zawarte w karcie 
charakterystyki;

Uzasadnienie

The safety data sheet often contains additional information intended solely for direct 
customers, one example being more detailed indications regarding use.

Poprawka 46
Artykuł 116 ustęp 2 litera -a) (nowa)

(-a) dane identyfikacyjne i adres rejestruj
ącego lub innej osoby podlegającej obowi
ązkowi meldunkowemu.

Uzasadnienie

Manufacturers, importers, and downstream users will almost invariably make a declaration 
under Article 115(2). The amendment proposed would avoid that expenditure of effort.

Poprawka 47
Artykuł 116 ustęp 2 litera da) (nowa)

da) metody analityczne, jeżeli są wymagane 
przepisami załącznika VII albo VIII, umo
żliwiające wykrycie substancji 
niebezpiecznej uwolnionej do środowiska, a 
także określenie bezpośredniego narażenia cz
łowieka;

Uzasadnienie

Analytical methods should be treated as confidential and do not concern the general public. 
This amendment should be taken in conjunction with the other amendments tabled to the 
articles of Title XI, Information.

Poprawka 48
Artykuł 116 ustęp 3



PE 357.686v02-00 28/30 AD\580430PL.doc

PL

3. Wszystkie inne informacje są dostępne 
zgodnie z przepisami art. 115.

3. Wszystkie inne informacje są dostępne 
zgodnie z przepisami art. 115, z wyjątkiem 
informacji, które zgodnie z art. 7 ust. 9 są
objęte klauzulą poufności oraz tych, które 
dotyczą niektórych rodzajów wyodr
ębnionych półproduktów objętych art. 47.

Uzasadnienie

Registration information on product- and process-orientated research and development must 
also be equated with mandatory confidential information under Article 116(2) and may not be 
made accessible as a result of a decision taken in an isolated instance. Intermediates should 
likewise not be made public, because competitors can easily identify them.

Poprawka 49
Artykuł 120

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

Stosownie do wytycznych sporządzonych 
przez Agencję właściwe organy Państw Cz
łonkowskich poinformują konsumentów o 
ryzyku stwarzanym przez substancję w 
sytuacji, gdy uważa się to za konieczne dla 
ochrony zdrowia człowieka
i środowiska.

Uzasadnienie

The public in the Member States should be informed under standard arrangements.

Poprawka 50
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, stosownie do 
wytycznych sporządzonych przez Agencję.

Uzasadnienie

To enable REACH to be implemented consistently, the Agency’s position must be 
strengthened; to that end, the Agency should be entitled to require Member States to carry out 
particular checks and activities.
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Poprawka 51
Artykuł 123 ustęp 1

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.

1. Na podstawie wytycznych sporządzonych 
przez Agencję Państwa Członkowskie określ
ą przepisy o karach stosowanych w 
przypadku naruszeń postanowień niniejszego 
rozporządzenia i podejmą wszystkie niezb
ędne środki w celu zapewnienia ich wdro
żenia. Ustalone kary muszą być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające. Państwa Cz
łonkowskie zgłoszą te przepisy Komisji nie 
później niż 18 miesięcy po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia i niezwłocznie 
powiadomią o wszystkich późniejszych ich 
zmianach.

Uzasadnienie

There should be a standard penalty system, and the provisions should be enforced uniformly.

Poprawka 52
Załącznik II, nowy wiersz

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

231-096-4       Żelazo                     7439-89-
6

Uzasadnienie

Iron has been used for thousands of years without any evidence that iron presents risks to 
human health or the environment. Because iron is a high tonnage material, it is likely to have 
to undergo considerable testing under REACH, with the consequent use of a large number of 
laboratory animals. The cost of testing and registration of iron would significantly outweigh 
any potential benefits.

Poprawka 53
Załącznik III ustęp 8
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8. Minerały, rudy lub substancje występujące 
w naturze, jeżeli nie są zmienione chemicznie 
podczas procesu wytwarzania, chyba, że spe
łniają kryteria klasyfikacji jako niebezpieczne 
zgodnie z dyrektywą 67/548;

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

Uzasadnienie

The handling of ores is exclusively professional and they are never encountered by the 
general public. Potential risks are already covered by IPPC Directive and the workplace 
legislation. Mineralogical and physical transformation processes of minerals and ores do not 
change the chemical composition of these materials. The materials derived from these 
processes, as ceramic frits, are other mineral based materials should be exempted from 
registration as well. The term “Chemically modified” is not defined and therefore leads to 
legal uncertainty.

Poprawka 54
Załącznik III ustęp 9

9. Gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel. 9. Gaz ziemny, gaz koksowniczy, gaz 
gardzielowy, podstawowy gaz do palników 
tlenowych, ropa naftowa, węgiel, koks. 

Uzasadnienie

Process gases are produced and used within closed systems. All transport is by pipe line and 
the gases are never encountered by the general public. Coke results from de-gasifying coal. 
In this process benzene, toluene and other materials are extracted from coal. Coke has fewer 
intrinsic hazardous properties and should therefore be exempted from registration.  The 
specified gases are produced as by-products in coke ovens and integrated steel mills. They 
are used to produce energy and heat. They should be treated equally with the natural energy 
sources and be exempt from registration.

Poprawka 55
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 związanym z substancjami powinna 
spoczywać na przedsiębiorstwach, które 
wyprodukowały, sprowadziły, wprowadziły 
na rynek lub wykorzystują dane substancje. 
Małe i średnie przedsiębiorstwa oznaczają
przedsiębiorstwa zdefiniowane w zaleceniu 
2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r.

Uzasadnienie

In the interests of a correct application of the rules, a definition of small and medium-sized 
Enterprises needs to be included since they are particularly vulnerable participants in the 
procedure. This amendment is linked to the other amendments to the Articles under Title I: 
General Issues.

Poprawka 56
Punkt uzasadnienia 8 a (nowy)

8a. Obecnie obowiązujące przepisy reguluj
ące kwestię odpowiedzialności jasno 
wskazują, że każdy producent, importer lub 
dalszy użytkownik, który realizuje albo 
planuje realizację działań z udziałem 
substancji lub preparatu albo wyrobu 
zawierającego taką substancję lub preparat -
włączając ich produkcję, import lub 
zastosowanie- i który wie lub może zasadnie 
przewidzieć, że działania te mogłyby mieć
negatywny wpływ na zdrowie ludzi lub na 
środowisko, podejmuje wszelkie konieczne 
kroki, jakich można od niego zasadnie 
oczekiwać, w celu zapobieżenia takim 
skutkom, ich ograniczenia lub zaradzenia 
im. 

Uzasadnienie

This amendment draws attention to the duty of care on the part of producers, importers and 
downstream users.
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