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Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Projekt rezolucji legislacyjnej

Poprawkę złożył Jonas Sjöstedt

Poprawka 110
Podstawa prawna

Uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, a w szczególności 
jego artykuł 95,

Uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, a w szczególności 
jego artykuł 95 oraz art. 175 ust. 1 w 
związku z tytułem VII dotyczącym 
udzielania zezwoleń i tytułem VIII 
dotyczącym stosowanych ograniczeń,

Or. en

Uzasadnienie

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 111
Punkt uzasadnienia 1

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

(1) Swobodny przepływ substancji, w ich 
postaci własnej, jako składników preparatu 
albo w wyrobach stanowi istotny aspekt 
rynku wewnętrznego, a przejrzysty i silny 
system rejestracji, oceny i udzielania 
zezwoleń w zakresie chemikaliów, którego 
podstawą byłoby stopniowe wycofywanie 
niebezpiecznych substancji i zastępowanie 
ich bezpiecznymi odpowiednikami, może 
przyczyniać się znacząco do zdrowia i 
dobrego samopoczucia konsumentów i 
pracowników oraz ich interesów 
społecznych i gospodarczych, jak również 
do konkurencyjności przemysłu 
chemicznego.

Or. en

Uzasadnienie

Just by itself the internal market will not improve human health and the environment. For that 
a strong policy is needed to phase out the most dangerous substances as soon as possible and 
substitute them with safe alternatives.

Poprawkę złożył Jonas Sjöstedt

Poprawka 112
Punkt uzasadnienia 3a (nowy)

(3a) W przypadku niektórych części 
rozporządzenia zapewnienie wysokiego 
poziomu ochrony środowiska jest jednak 
głównym celem i art. 175 ust. 1 stanowi 
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podstawę prawną.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Frédérique Ries, Chris 
Davies

Poprawka 113
Punkt uzasadnienia 4

(4) W celu zachowania integralności rynku 
wewnętrznego oraz zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony ludzkiego zdrowia, 
zwłaszcza zdrowia pracowników oraz 
środowiska naturalnego, niezbędne jest 
zagwarantowanie, że substancje wytwarzane 
we Wspólnocie spełniają wymogi prawa 
wspólnotowego, nawet jeżeli są następnie 
eksportowane.

(4) W celu zachowania integralności rynku 
wewnętrznego oraz zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony ludzkiego zdrowia, 
zwłaszcza zdrowia pracowników oraz 
innych grup społecznych wymagających 
szczególnej ochrony oraz środowiska 
naturalnego, niezbędne jest 
zagwarantowanie, że substancje wytwarzane 
we Wspólnocie spełniają wymogi prawa 
wspólnotowego, nawet jeżeli są następnie 
eksportowane.

Or. en

Uzasadnienie

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

On the 23rd February 2005, the European Parliament adopted a resolution on the European 
Environment and Health Action Plan 2004-2010 (A6-0008/2005 ) in which it called "on the 
Commission to ensure that all risk assessments that will be undertaken should specifically 
address the risks for foetuses, infants and children, where there is potential exposure of these 
particularly vulnerable groups". (Frédérique Ries, Chris Davies)
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Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 114
Punkt uzasadnienia 4

(4) W celu zachowania integralności rynku 
wewnętrznego oraz zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony ludzkiego zdrowia, 
zwłaszcza zdrowia pracowników oraz 
środowiska naturalnego, niezbędne jest 
zagwarantowanie, że substancje wytwarzane 
we Wspólnocie spełniają wymogi prawa 
wspólnotowego, nawet jeżeli są następnie 
eksportowane.

(4) W celu zachowania integralności rynku 
wewnętrznego oraz zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony ludzkiego zdrowia, 
zwłaszcza zdrowia pracowników oraz 
środowiska naturalnego, niezbędne jest 
zagwarantowanie, że wszystkie substancje, 
które są wytwarzane lub wprowadzane do 
obrotu spełniają wymogi prawa 
wspólnotowego, nawet jeżeli są następnie 
eksportowane.

Or. en

Uzasadnienie

REACH must apply to all substances, regardless of their place of production to ensure the 
protection of human health, the environment, workers as well as a level playing field for 
industry.

Poprawkę złożyli Frédérique Ries, Chris Davies

Poprawka 115
Punkt uzasadnienia 5

(5) Ocena funkcjonowania czterech 
głównych instrumentów prawnych 
dotyczących chemikaliów we Wspólnocie 
(dyrektywa Rady 67/548/EWG z dnia 27 
czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawodawczych, wykonawczych 
i administracyjnych odnoszących się do 
klasyfikacji, pakowania i etykietowania 
substancji niebezpiecznych, dyrektywa Rady 
88/379/EWG z dnia 7 czerwca 1988 r. w 
sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych Państw 
Członkowskich odnoszących się do 
klasyfikacji, pakowania i etykietowania 
preparatów niebezpiecznych (zastąpiona w 
międzyczasie przez dyrektywę 1999/45/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 
maja 1999 r. odnosząca się do zbliżenia 

(5) Ocena funkcjonowania czterech 
głównych instrumentów prawnych 
dotyczących chemikaliów we Wspólnocie 
(dyrektywa Rady 67/548/EWG z dnia 27 
czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawodawczych, wykonawczych 
i administracyjnych odnoszących się do 
klasyfikacji, pakowania i etykietowania 
substancji niebezpiecznych, dyrektywa Rady 
88/379/EWG z dnia 7 czerwca 1988 r. w 
sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych Państw 
Członkowskich odnoszących się do 
klasyfikacji, pakowania i etykietowania 
preparatów niebezpiecznych (zastąpiona w 
międzyczasie przez dyrektywę 1999/45/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 
maja 1999 r. odnosząca się do zbliżenia 
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przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych Państw Członkowskich 
odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i 
etykietowania preparatów niebezpiecznych), 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 z 
dnia 23 marca 1993 r. w sprawie oceny i 
kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące 
substancje oraz dyrektywa Rady 
76/769/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w 
sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych Państw 
Członkowskich odnoszących się do 
ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i 
stosowaniu niektórych substancji i 
preparatów niebezpiecznych) doprowadziła 
do ustalenia szeregu problemów w 
funkcjonowaniu wspólnotowych przepisów 
dotyczących chemikaliów, których skutkiem 
są rozbieżności w przepisach ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych w 
Państwach Członkowskich bezpośrednio 
wpływające na funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego w tej dziedzinie.

przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych Państw Członkowskich 
odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i 
etykietowania preparatów niebezpiecznych), 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 z 
dnia 23 marca 1993 r. w sprawie oceny i 
kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące 
substancje oraz dyrektywa Rady 
76/769/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w 
sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych Państw 
Członkowskich odnoszących się do 
ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i 
stosowaniu niektórych substancji i 
preparatów niebezpiecznych) doprowadziła 
do ustalenia szeregu problemów w 
funkcjonowaniu wspólnotowych przepisów 
dotyczących chemikaliów, których skutkiem 
są rozbieżności w przepisach ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych w 
Państwach Członkowskich bezpośrednio 
wpływające na funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego w tej dziedzinie oraz brak 
należytej ostrożności w zakresie ochrony 
zdrowia publicznego i środowiska.

Or. en

Uzasadnienie

There should be a recognition that REACH is filling the gaps in knowledge related to the 
protection of public health and the environment.

Poprawkę złożyli Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio 
Berlato

Poprawka 116
Punkt uzasadnienia 6a (nowy)

6a) Substancje chemiczne wyprodukowane 
w krajach trzecich i importowane do Unii 
Europejskiej w znacznej mierze nie 
podlegają istniejącemu już prawodawstwu 
wspólnotowemu w zakresie ochrony 
zdrowia i środowiska, w związku z czym 
konieczne jest podjęcie wszelkich środków 
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dla wspierania rozwoju produkcji 
europejskiej i zagwarantowania wysokiego 
poziomu ochrony.

Or. it

Uzasadnienie

Le norme UE già esistenti impongono parametri molto più severi ai produttori europei di 
sostanze chimiche rispetto ai produttori extra europei. È opportuno considerare il rischio per 
la salute e per l'ambiente che una diversa regolamentazione tra prodotti europei ed extra 
europei comporterebbe.

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 117
Punkt uzasadnienia 7a (nowy)

(7a) Celem nowego systemu, który 
ustanowić ma niniejsze rozporządzenie, jest 
priorytetowe potraktowanie najbardziej 
niebezpiecznych substancji. Ustalenie 
priorytetów powinno opierać się na ocenie 
spodziewanego ryzyka, jakie dana 
substancja stanowi dla ludzkiego zdrowia i 
środowiska, poziom oraz czas trwania 
narażenia. Ocena zagrożenia i ryzyka musi 
również uwzględniać oddziaływanie
substancji na rozwój płodu oraz zdrowie 
kobiet i dzieci.

Or. en

Uzasadnienie

It should be very clear that with REACH the most dangerous substances should be dealt with 
first with the aim to substitute them by safer alternatives.

Poprawkę złożyli Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio 
Berlato

Poprawka 118
Punkt uzasadnienia 8a (nowy)
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8a) Zarządzanie ryzykiem związanym z 
substancjami powinno dotyczyć w równej 
mierze substancji chemicznych 
wyprodukowanych w Unii Europejskiej, jak 
i importowanych substancji 
wyprodukowanych w krajach trzecich, tak 
aby uniknąć faworyzowania i wspierania 
produkcji poza-europejskiej poprzez 
narzucanie zbyt wielu obowiązków na 
producentów europejskich.

Or. it

Uzasadnienie

L’importazione di taluni articoli, sostanze e preparati che non sono soggetti alle regole alle 
quali sono obbligati i medesimi prodotti fabbricati nell’Unione Europea rischia di essere 
favorita dal sistema REACH così come proposto dalla Commissione. Il minore livello di 
controlli richiesto al prodotto importato lo rende meno costoso, consente di poter utilizzare 
un più ampio complesso di materie prime e non garantisce la tutela dell'ambiente e della 
salute.

Le norme UE già esistenti impongono parametri molto più severi ai produttori europei di 
sostanze chimiche. Gli importatori di articoli nell’Unione Europea, devono sottostare alle 
stesse norme che si applicano ai produttori europei.

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 119
Punkt uzasadnienia 10

(10) Przepisy dotyczące oceny przewidują 
dalszą ocenę rejestracji, polegającą na 
sprawdzeniu, czy rejestracje zgodne są z 
wymogami niniejszego rozporządzenie oraz 
uzyskaniu dalszych informacji na temat 
właściwości substancji. Państwa 
Członkowskie powinny dokonywać oceny 
podobnych substancji, po uwzględnieniu ich 
w swoich planach kroczących, jeżeli 
zachodzą przesłanki wskazujące, że mogą 
one stanowić zagrożenie dla zdrowia lub 
środowiska naturalnego.

(10) Przepisy dotyczące oceny przewidują 
dalszą ocenę rejestracji, polegającą na 
sprawdzeniu, czy rejestracje zgodne są z 
wymogami niniejszego rozporządzenie oraz 
uzyskaniu dalszych informacji na temat 
właściwości substancji. Agencja powinna
dokonywać oceny podobnych substancji, 
jeżeli zachodzą przesłanki wskazujące, że 
mogą one stanowić zagrożenie dla zdrowia 
lub środowiska naturalnego.

Or. de
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Uzasadnienie

Steht im Zusammenhang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 38.

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 120
Punkt uzasadnienia 12

(12) Przepisy dotyczące udzielania zezwoleń 
przewidują, że zezwolenie na wprowadzenie 
do obrotu i wykorzystywanie substancji 
wzbudzających szczególne obawy, zostanie 
udzielone przez Komisję, jeżeli ryzyko 
związane z ich używaniem jest właściwie 
kontrolowane lub za ich stosowaniem 
przemawiają względy społeczno-
gospodarcze.

(12) Przepisy dotyczące udzielania zezwoleń 
przewidują, że zezwolenie na wprowadzenie 
do obrotu i wykorzystywanie substancji 
wzbudzających szczególne obawy, zostanie 
udzielone przez Komisję na ograniczony 
okres czasu, jeżeli brak bezpieczniejszych 
alternatyw, jeżeli za użyciem takiej 
substancji przemawiają względy społeczno-
gospodarcze i jeżeli ryzyko związane z ich 
używaniem jest właściwie kontrolowane.

Or. en

Uzasadnienie

It is important to stress that authorisation is only a temporarily aspect.

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Poprawka 121
Punkt uzasadnienia 12

(12) Przepisy dotyczące udzielania zezwoleń 
przewidują, że zezwolenie na wprowadzenie 
do obrotu i wykorzystywanie substancji 
wzbudzających szczególne obawy, zostanie 
udzielone przez Komisję, jeżeli ryzyko 
związane z ich używaniem jest właściwie 
kontrolowane lub za ich stosowaniem 
przemawiają względy społeczno-
gospodarcze.

(12) Przepisy dotyczące udzielania zezwoleń 
przewidują, że zezwolenie na wprowadzenie 
do obrotu i wykorzystywanie substancji 
wzbudzających szczególne obawy, zostanie 
udzielone przez Komisję, jeżeli brak 
odpowiednich alternatyw lub technologii i
za ich stosowaniem przemawiają względy 
społeczno-gospodarcze.

Or. en
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Uzasadnienie

This recital should reassert the objective of the authorisation procedure. Authorisation will 
only be capable of providing the high level of protection required if it replaces substances of 
very high concern with suitable alternative substances or technologies wherever this is 
possible.  Maintaining the notion of ’adequate control’ will support continued use and release 
of substances of very high concern to the environment, irrespective of the socio-economic 
necessity deriving from their use and irrespective of whether safer alternatives are available.

Poprawkę złożyli Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna 

Hennicot-Schoepges

Poprawka 122
Punkt uzasadnienia 16

(16) Doświadczenie wykazało, że nie jest 
dobrym rozwiązaniem nakładanie 
obowiązku oceny ryzyka związanego z 
wszystkimi substancjami chemicznymi na 
Państwa Członkowskie. Odpowiedzialność 
ta powinna spoczywać przede wszystkim na 
przedsiębiorstwach, które wytwarzają lub 
importują substancje, jednak dopiero wtedy, 
gdy ilości substancji przekraczają określony 
próg, co ma umożliwić przedsiębiorstwom 
udźwignięcie ciężarów związanych z tym 
obowiązkiem. 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 
obowiązku oceny ryzyka związanego z 
wszystkimi substancjami chemicznymi na 
Państwa Członkowskie. Odpowiedzialność 
ta powinna spoczywać przede wszystkim na 
przedsiębiorstwach, które wytwarzają lub 
importują substancje, jednak dopiero wtedy, 
gdy ilości substancji przekraczają określony 
próg, co ma umożliwić przedsiębiorstwom 
udźwignięcie ciężarów związanych z tym 
obowiązkiem. Przedmiotowe 
przedsiębiorstwa powinny podjąć niezbędne 
środki w zakresie zarządzania ryzykiem, na 
podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka 
związanego z danymi substancjami.
Przedsiębiorstwa te powinny we właściwy 
sposób informować użytkowników 
końcowych na temat bezpiecznego 
stosowania swoich substancji i preparatów 
w oparciu o ocenę ryzyka.

Or. en

Uzasadnienie

Communication to the end user of necessary information and advice to enable them to safely 
use and manage their risk safely and effectively is essential.

Linked to amendments to recitals 41, 41a, 42 and 43.
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Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 123
Punkt uzasadnienia 16

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

Doświadczenie wykazało, że nie jest dobrym 
rozwiązaniem nakładanie obowiązku oceny 
ryzyka związanego z wszystkimi 
substancjami chemicznymi na Państwa 
Członkowskie. Odpowiedzialność ta 
powinna spoczywać przede wszystkim na 
przedsiębiorstwach, które wytwarzają lub 
importują substancje, jednak wyłącznie w 
przypadku substancji wzbudzających 
szczególne obawy, gdy ich ilości 
(skreślenie) przekraczają określony próg, co 
ma umożliwić przedsiębiorstwom 
udźwignięcie ciężarów związanych z tym 
obowiązkiem. Przedmiotowe 
przedsiębiorstwa powinny podjąć niezbędne 
środki w zakresie zarządzania ryzykiem, na 
podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka 
związanego z danymi substancjami.

Or. nl

Uzasadnienie

Van stoffen van zeer ernstige zorg moeten de risico’s ook onder een volume van 1 ton per jaar 
beoordeeld worden. Deze stoffen van zeer ernstige zorg kunnen ook in kleine hoeveelheden 
aanzienlijke schade veroorzaken aan het milieu en aan de volksgezondheid (Pakket prioriteit 
Blokland).

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 124
Punkt uzasadnienia 19

Badania naukowe i rozwojowe prowadzone 
są z reguły z użyciem substancji w ilości 
mniejszej niż 1 tona rocznie i nie zachodzi 
potrzeba wyłączenia podobnych badań, 
ponieważ substancje zawarte w tych 
ilościach i tak nie podlegają rejestracji. 
Jednak, w celu wspierania innowacji, 

Badania naukowe i rozwojowe prowadzone 
są z reguły z użyciem substancji w ilości 
mniejszej niż 1 tona rocznie i nie zachodzi 
potrzeba wyłączenia podobnych badań, jeśli 
substancje wzbudzają szczególne, średnie 
lub niewielkie obawy, ponieważ substancje 
te zawarte w tych ilościach i tak nie 
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badania dotyczące produktów oraz rozwoju 
produktu i procesu produkcji powinny 
zostać zwolnione z obowiązku rejestracji 
przez określony okres, w którym nie 
przewiduje się wprowadzenia tych 
substancji na rynek dla nieokreślonej liczby 
użytkowników, ponieważ ich zastosowanie 
jako składnika preparatu lub w wyrobach 
wymaga przeprowadzenia dalszych badań i 
rozwoju produktu prowadzonych przez 
ograniczoną liczbę, znanych konsumentów.

podlegają rejestracji. Jednak substancje 
wzbudzające szczególne obawy powinny 
podlegać wyłączeniu, gdyż podlegają one 
rejestracji. Jednak, w celu wspierania 
innowacji, badania dotyczące produktów 
oraz rozwoju produktu i procesu produkcji 
powinny zostać zwolnione z obowiązku 
rejestracji przez określony okres, w którym 
nie przewiduje się wprowadzenia tych 
substancji na rynek dla nieokreślonej liczby 
użytkowników, ponieważ ich zastosowanie 
jako składnika preparatu lub w wyrobach 
wymaga przeprowadzenia dalszych badań i 
rozwoju produktu prowadzonych przez 
ograniczoną liczbę, znanych konsumentów.

Or. nl

Uzasadnienie

Van stoffen van zeer ernstige zorg moeten de risico’s ook onder een volume van 1 ton per jaar 
beoordeeld worden. Deze stoffen van zeer ernstige zorg kunnen ook in kleine hoeveelheden 
aanzienlijke schade veroorzaken aan het milieu en aan de volksgezondheid. Omdat deze 
stoffen van zeer ernstige zorg wel onder REACH vallen moet er voor wetenschappelijk 
onderzoek en wetenschappelijke ontwikkeling met deze stoffen van zeer ernstige zorg 
vrijstelling aangevraagd worden (Pakket prioriteit Blokland).

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 125
Punkt uzasadnienia 19a (nowy)

(19a) Włączenie substancji do 
zaawansowanych technicznie procesów 
produkcyjnych lub modyfikacja procesów 
technicznych jest bardzo kompleksowe. 
Pozyskuje się przy tym ważne informacje 
dotyczące substancji, które należy 
uwzględnić przy sporządzaniu dokumentów 
rejestracyjnych, na przykład w odniesieniu 
do zastosowania substancji. Dlatego też w 
przypadku wielu substancji dokumenty 
rejestracyjne można sporządzić tylko, jeśli 
uwzględni się te informacje. Dlatego w celu 
wspierania innowacyjności należy ustalić 
okres przejściowy dla rejestracji nowych 
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substancji.

Or. de

Uzasadnienie

Steht im Zusammenhang mit der Einführung von Artikel 19a.

Poprawkę złożyła Satu Hassi

Poprawka 126
Punkt uzasadnienia 20

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

(20) Ponieważ producenci i importerzy 
wyrobów powinni ponosić 
odpowiedzialność za te wyroby, niezbędne 
jest nałożenie obowiązku rejestracji na 
niebezpieczne substancje w wyrobach.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 127
Punkt uzasadnienia 20

(20) Ponieważ producenci i importerzy 
wyrobów powinni ponosić 
odpowiedzialność za te wyroby, niezbędne 
jest nałożenie obowiązku rejestracji na 
substancje, które mają uwolnić się z danych 
wyrobów. Substancje, co do których istnieje 

(20) Ponieważ producenci i importerzy 
wyrobów powinni ponosić 
odpowiedzialność za te wyroby, niezbędne 
jest nałożenie obowiązku rejestracji na 
substancje w wyrobach.
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zagrożenie, że uwolnią się z wyrobów w 
dostatecznie dużych ilościach i w takiej 
formie, że wywołają niekorzystne skutki dla 
ludzkiego zdrowia lub środowiska, powinny 
zostać zgłoszone Agencji, która powinna 
mieć możliwość nałożenia obowiązku 
rejestracji.

Or. en

Uzasadnienie

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

Linked to the amendment on Articles 5 and 6 by the same authors.

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 128
Punkt uzasadnienia 20

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

(20) Ponieważ producenci i importerzy 
wyrobów powinni ponosić 
odpowiedzialność za te wyroby, niezbędne 
jest nałożenie obowiązku rejestracji na 
substancje w wyrobach. Substancje, co do 
których istnieje zagrożenie, że uwolnią się z 
wyrobów w dostatecznie dużych ilościach 
lub przez dłuższy okres czasu i w takiej 
formie, że wywołają niekorzystne skutki dla 
ludzkiego zdrowia lub środowiska, powinny 
zostać zgłoszone Agencji, która powinna 
mieć możliwość nałożenia obowiązku 
rejestracji.

Or. en

Uzasadnienie

Intended or not intended release cannot be controlled before but only after a registration. In 
addition to exposure to high doses it is also necessary to look at relatively low exposure over 
a longer period of time.
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Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 129
Punkt uzasadnienia 24

Wymogi dotyczące zgromadzenia informacji 
na temat substancji powinny być 
proporcjonalne do ilości produkowanej lub 
importowanej substancji, ponieważ 
informacje te wskazują na potencjalne 
narażenie ludzi i środowiska naturalnego na 
działanie danych substancji i dlatego 
powinny zostać szczegółowo przedstawione

Wymogi dotyczące zgromadzenia informacji 
na temat substancji powinny być 
proporcjonalne do ilości produkowanej lub 
importowanej substancji oraz do poziomu 
wzbudzanych obaw, ponieważ na podstawie 
danych na temat zagrożenia i 
wykorzystania informacje te wskazują na 
potencjalne narażenie ludzi i środowiska 
naturalnego na działanie danych substancji i 
na niebezpieczeństwo wynikające z takiego 
narażenia, dlatego powinny zostać 
szczegółowo przedstawione

Or. nl

Uzasadnienie

Het volume is een van de aspecten die een idee geeft van de kans op blootstelling van mens en 
milieu aan een bepaalde stof. Een beter beeld van deze blootstelling kan verkregen worden 
door de mate van zorg te combineren met het volume. Op basis van gegevens over gebruik en 
gevaar is de kans op blootstelling van mens en milieu beter te beoordelen. Door het gebruik 
van de mate van zorg worden de meest risico volle stoffen als eerste aangepakt (Pakket 
prioriteit Blokland).

Poprawkę złożył Christofer Fjellner

Poprawka 130
Punkt uzasadnienia 24

Wymogi dotyczące zgromadzenia informacji 
na temat substancji powinny być 
proporcjonalne do ilości produkowanej lub 
importowanej substancji, ponieważ 
informacje te wskazują na potencjalne 
narażenie ludzi i środowiska naturalnego na 
działanie danych substancji i dlatego 
powinny zostać szczegółowo przedstawione.

Wymogi dotyczące zgromadzenia informacji 
na temat substancji powinny być 
proporcjonalne do ilości produkowanej lub 
importowanej substancji, ponieważ 
informacje te wskazują na potencjalne 
narażenie ludzi i środowiska naturalnego na 
działanie danych substancji i dlatego 
powinny zostać szczegółowo przedstawione.

Jeśli istnieje ocena zagrożenia danej 
substancji, sporządzona w oparciu o 
praktyczne jej wykorzystanie, powinno się 
tą ocenę wziąć pod uwagę.
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Or. sv

Uzasadnienie

Det är viktigt att ta hänsyn till de erfarenheter som faktiskt gjorts under de hundratals år som 
vissa kemikalier använts.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 131
Punkt uzasadnienia 24a (nowy)

(24a) Obowiązek zgłoszenia substancji o 
bardzo niskim tonażu jest wskazany w celu 
uzyskania informacji na temat tego, jakie 
substancje są rzeczywiście produkowane i 
co o nich wiadomo.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożył Guido Sacconi

Poprawka 132
Punkt uzasadnienia 26a (nowy)

26a) Mając na uwadze szczególną sytuację, 
w jakiej znajdują się małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP), Państwa 
Członkowskie powinny podjąć środki 
umożliwiające udzielenie tego typu 
przedsiębiorstwom szczególnej pomocy, w 
razie potrzeby również finansowej, na 
wykonanie badań koniecznych dla 
zgromadzenia informacji wymaganych w 
ramach niniejszego rozporządzenia.

Or. it
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Uzasadnienie

E' necessario prevedere la possibilitá di un'assistenza specifica, eventualmente anche 
economica, degli Stati membri per le PMI.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 133
Punkt uzasadnienia 31

(31) W celu wprowadzenia 
zharmonizowanego, prostego systemu, 
wszelkie rejestracje należy przesyłać do 
Agencji. W celu zapewnienia spójnego 
podejścia i efektywnego korzystania z 
zasobów, Agencja powinna sprawdzać 
wszystkie rejestracje pod kątem 
kompletności oraz odpowiadać za 
ostateczne ich odrzucenie.

(31) W celu wprowadzenia 
zharmonizowanego, prostego systemu, 
wszelkie rejestracje należy przesyłać do 
Agencji. W celu zapewnienia, że wnioski są 
spójne, pełne i dobrej jakości, przed 
przedłożeniem ich Agencji należy 
przeprowadzić niezależną kontrolę. Agencja 
powinna odpowiadać za ostateczne ich 
odrzucenie.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 134
Punkt uzasadnienia 33a (nowy)

(33a) Wspólne wykorzystywanie i/lub 
przedstawianie informacji dotyczących 
badań na kręgowcach i innych informacji, 
które mogą zapobiec przeprowadzaniu 
badań na zwierzętach, powinno być 
obowiązkowe w celu zapewnienia, że nie 
będzie dochodziło do nakładania się badań 
na zwierzętach.

Or. en
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Uzasadnienie

It should be obligatory to share data from animal tests and other information that may 
prevent animal testing in order to meet the information requirements under this Regulation, to 
ensure that duplication of tests does not take place. This ensures consistency with Article 24 
(5) second subparagraph (for non-phase-in substances), and the statement that 'data sharing 
will be obligatory' with respect to animal testing on page 10 of the Explanatory 
Memorandum.

Poprawkę złożyli Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Poprawka 135
Punkt uzasadnienia 34a (nowy)

(34a) W celu wspierania badań bez 
wykorzystania zwierząt Komisja, Państwa 
Członkowskie i przemysł powinni 
przeznaczać więcej środków na rozwój, 
walidację i prawne usankcjonowanie tych 
badań. Na ten cel powinna być 
przeznaczana część opłat na rzecz Agencji.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyli Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Erna Hennicot-Schoepges

Poprawka 136
Punkt uzasadnienia 34a (nowy)

(34a) Zgodnie z celem wspierania 
zastępczych w stosunku do badań na 
zwierzętach metod badań Komisja, Państwa 
Członkowskie i przemysł powinni zwiększyć 
środki i starania w celu przyspieszenia 
rozwoju, walidacji i prawnego 
usankcjonowania zastępczych w stosunku 
do badań na zwierzętach metod badań.

Or. de
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Uzasadnienie

Das Ziel dieser Verordnung, Ersatzmethoden zu Tierversuchen zu fördern, sollte sich im text 
der Verordnung widerspiegeln, insbesondere in Anbetracht des derzeitigen Mangels an 
Ressourcen und Anstrengungen und des langsamen Fortschritts bei der Entwicklung und 
Genehmigung von Alternativmethoden

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 137
Punkt uzasadnienia 37a (nowy)

(37a) W celu wzmocnienia 
konkurencyjności wspólnotowego 
przemysłu i zapewnienia, że niniejsze 
rozporządzenie będzie stosowane w 
możliwie największym zakresie, należy 
ustanowić przepisy dotyczące wspólnego 
wykorzystywania danych przez 
rejestrujących na warunkach 
zapewniających uzyskanie słusznego 
wynagrodzenia.

Or. en

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 138
Punkt uzasadnienia 39a (nowy)

(39a) Jeżeli potencjalny rejestrujący i/lub 
uczestnik SIEF nie płaci przypadającej na 
niego części kosztów badań obejmujących 
badania na kręgowcach lub inne badania, 
które mogą zapobiec przeprowadzaniu 
badań na zwierzętach, nie powinien on 
mieć prawa do rejestracji swojej substancji.

Or. en

Uzasadnienie

In order to ensure compliance with the obligation to share data from animal tests and to 
prevent duplicate testing, (a) potential registrant(s) and/or participant(s) in a SIEF must not 
be allowed not to pay their share of the cost and subsequently to carry out duplicate animal 
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tests.

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 139
Punkt uzasadnienia 40a (nowy)

(40a) Jeżeli właściciel wyników badania 
obejmującego badania na kręgowcach lub 
innego badania, które może zapobiec 
przeprowadzaniu badań na zwierzętach, nie 
udostępni ich Agencji i/lub innym 
potencjalnym rejestrującym, nie powinien 
on mieć możliwości rejestracji swojej 
substancji;

Or. en

Uzasadnienie

In order to ensure compliance with the obligation to share data from animal tests and to 
prevent duplicate testing, it must not be possible for the owner of a study involving tests on 
vertebrate animals to withhold that study from other participant(s) in a SIEF in order to gain 
a competitive advantage.

Poprawkę złożyli Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Poprawka 140
Punkt uzasadnienia 40a (nowy)

(40a) Skutkiem nieudostępnienia Agencji 
i/lub innym potencjalnym rejestrującym 
danych z badań na kręgowcach lub innych 
danych, które mogą zapobiec 
przeprowadzaniu badań na zwierzętach, 
powinno być pozbawienie właściciela 
wyników badania praw do rejestracji 
odnośnych substancji.

Or. en

Uzasadnienie

Mandatory sharing of vertebrate animal test data should be linked to penalties . In case of 
refusal to share data to avoid duplicate animal testing, Registrants and/or potential 
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registrants refusing to share a study that could prevent animal testing with the Agency and/or 
other registrants should not be authorised to register the substance concerned.

Poprawkę złożyli Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta 
Korhola, Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna 

Hennicot-Schoepges

Poprawka 141
Punkt uzasadnienia 41

(41) Do obowiązków w zakresie zarządzania 
ryzykiem związanym z substancjami należy 
przekazywanie informacji o tych 
substancjach innym specjalistom, ci zaś z 
kolei muszą koniecznie dopełnić swoich 
obowiązków.

(41) Do obowiązków w zakresie zarządzania 
ryzykiem związanym z substancjami należy 
przekazywanie informacji o tych 
substancjach innym specjalistom i 
niefachowcom za pomocą 
najodpowiedniejszych środków, ci zaś z 
kolei muszą koniecznie dopełnić swoich 
obowiązków w zakresie właściwego 
zarządzania ryzykiem i stosowania 
substancji i preparatów.

Or. en

Uzasadnienie

An appropriate and consistent communication system based on risk will provide consumers 
with the necessary information and advice to enable them to manage their risk safely and 
effectively when using a substance or preparation containing chemicals.

Linked to amendments to recitals 16, 42 and 43.

Poprawkę złożyła Frédérique Ries

Poprawka 142
Punkt uzasadnienia 41

(41) Do obowiązków w zakresie zarządzania 
ryzykiem związanym z substancjami należy 
przekazywanie informacji o tych 
substancjach innym specjalistom, ci zaś z 
kolei muszą koniecznie dopełnić swoich 
obowiązków.

(41) Do obowiązków w zakresie zarządzania 
ryzykiem związanym z substancjami należy 
przekazywanie informacji o tych 
substancjach innym specjalistom oraz 
osobom przy użyciu jak najbardziej 
odpowiednich środków; jest to niezbędne 
również, aby umożliwić tym specjalistom , 
dopełnienie swoich obowiązków w zakresie 
używania substancji i preparatów oraz 
zarządzania ryzykiem lub usuwania źródeł 
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zagrożeń.

Or. fr

Uzasadnienie

Un système de communication approprié et cohérent, fondé sur les risques et dangers, 
apportera aux consommateurs les informations et conseils nécessaires pour leur permettre de 
gérer en toute sécurité et de façon efficace les risques liés à une substance ou à une 
préparation.

Poprawkę złożyli Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt

Poprawka 143
Punkt uzasadnienia 41a (nowy)

(41a) Stworzenie odpowiedniego i spójnego 
systemu komunikacji zapewni 
konsumentom dostęp do koniecznych 
informacji i doradztwa, by umożliwić im 
bezpiecznie i efektywne zarządzanie 
ryzykiem związanym ze stosowaniem 
substancji chemicznych, pochodnych im 
preparatów lub produktów. Należy również 
zbadać możliwość dostarczania 
dodatkowych informacji za pośrednictwem 
stron internetowych, wychodząc naprzeciw 
prawu konsumentów do informacji o 
używanych przez nich produktach.

Or. en

Uzasadnienie

Slightly revised formulation of amendment 9 in draft report.

Poprawkę złożyli Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter Olajos, 
Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Poprawka 144
Punkt uzasadnienia 41a (nowy)

(41a) Wymiana informacji o zagrożeniu 
jest istotną częścią procesu informowania i 
doradzania ludziom w kwestii tego, jak 
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mogą zarządzać potencjalnym ryzykiem i w 
ten sposób używać substancji lub preparatu 
w bezpieczny i skuteczny sposób. Wymiana 
informacji o zagrożeniu wymaga 
zrozumienia potrzeb informacyjnych 
użytkowników przez producentów i w 
związku z tym dostarczenia informacji, 
porad i pomocy w celu wspierania 
bezpiecznego stosowania substancji lub 
preparatów przez użytkownika końcowego. 
Należy kontynuować rozwój odpowiedniego 
systemu wymiany informacji opartego na 
ocenie ryzyka, obejmującego dostarczanie 
dodatkowych informacji, na przykład za 
pośrednictwem stron internetowych i 
kampanii edukacyjnych, w celu realizacji 
prawa konsumentów do informacji o 
używanych przez nich substancjach i 
preparatach. Zwiększy to jeszcze 
bezpieczeństwo użytkowania i zaufanie do 
substancji i preparatów. Taki system będzie 
cenny dla organizacji konsumentów, 
ponieważ ustali ramy, uwzględniające 
rzeczywiste obawy konsumentów w 
odniesieniu do REACH, oraz dla 
przemysłu, budując zaufanie konsumentów 
do stosowania substancji i preparatów 
zawierających chemikalia.

Or. en

Uzasadnienie

An appropriate and consistent communication system based on risk will provide consumers
with the necessary information and advice to enable them to manage their risk safely and 
effectively when using a substance or preparation containing chemicals.

Linked to amendments to recitals 69 and 70 and article 73-2i a.

Poprawkę złożyli Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter Olajos, 
Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Poprawka 145
Punkt uzasadnienia 42

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

karty charakterystyki służą już jako 
narzędzia 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 uwzględnić również inne 
metody przekazywania informacji 
dotyczących ryzyka i bezpiecznego 
stosowania substancji i preparatów.

Or. en

Uzasadnienie

Linked to the amendments to recitals 16, 41 and 43.

Poprawkę złożyli Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter Olajos, 
Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Poprawka 146
Punkt uzasadnienia 43

(43) W celu uzyskania łańcucha 
obowiązków, na dalszych użytkownikach 
powinien spoczywać obowiązek oceny 
ryzyka wynikającego ze sposobu, w jaki 
wykorzystują substancje, jeżeli nie został on 
uwzględniony w karcie charakterystyki 
otrzymanej od dostawców, chyba że dalszy 
użytkownik podejmie bardziej ostrożne 
środki niż zalecane przez swojego dostawcę 
albo jego dostawca nie miał obowiązku 
przeprowadzenia oceny takiego ryzyka lub 
udostępnienia użytkownikowi informacji na 
temat tych zagrożeń; z tych samych 
przyczyn dalsi użytkownicy powinni 
zarządzać ryzykiem wynikającym z 
własnych sposobów wykorzystania 
substancji.

(43) W celu uzyskania łańcucha 
obowiązków, na dalszych użytkownikach 
powinien spoczywać obowiązek oceny 
ryzyka wynikającego ze sposobu, w jaki 
wykorzystują substancje, jeżeli nie został on 
uwzględniony w karcie charakterystyki 
otrzymanej od dostawców, chyba że dalszy 
użytkownik podejmie bardziej ostrożne 
środki niż zalecane przez swojego dostawcę 
albo jego dostawca nie miał obowiązku 
przeprowadzenia oceny takiego ryzyka lub 
udostępnienia użytkownikowi informacji na 
temat tych zagrożeń; z tych samych 
przyczyn dalsi użytkownicy powinni 
zarządzać ryzykiem wynikającym z 
własnych sposobów wykorzystania 
substancji i dostarczać informacje dotyczące 
ich bezpiecznego stosowania w ramach 
łańcucha dostaw aż do użytkownika 
końcowego - konsumenta.

Or. en
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Uzasadnienie

Linked to the amendment to recitals 16, 41 and 42.

Poprawkę złożyli John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 147
Punkt uzasadnienia 44

(44) Należy określić szczegółowo również 
wymogi obowiązujące dalszych 
użytkowników w zakresie dokonywania 
oceny bezpieczeństwa chemicznego, by 
umożliwić im dopełnienie obowiązków.

(44) Należy określić szczegółowo również 
wymogi obowiązujące dalszych 
użytkowników w zakresie dokonywania 
oceny bezpieczeństwa chemicznego, by 
umożliwić im dopełnienie obowiązków. 
Dalszy użytkownik przekazuje 
użytkownikowi substancji lub preparatu w 
określonym punkcie łańcucha dostaw/cyklu 
życia informacje dotyczące ryzyka za 
pośrednictwem najbardziej skutecznych i 
odpowiednich środków, jak podkreślono to 
w ocenie bezpieczeństwa chemicznego, i 
udziela konsumentom porad w zakresie 
bezpiecznego stosowania.

Or. en

Uzasadnienie

To ensure that the most appropriate means are used (labelling, websites, Safety Data Sheet, 
etc) to communicate on risks at the most appropriate time e.g. at the time of production, 
distribution, use or disposal.

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 148
Punkt uzasadnienia 47

(47) Gdyby powyższe wymogi w zakresie 
przekazywania informacji były stosowane 
automatycznie, oznaczałoby to konieczność 
przeprowadzenia badań z udziałem znacznej 
liczby zwierząt, by spełnić bardziej 
rygorystyczne wymogi w zakresie 
informacji o niektórych substancjach. 
Badania mogą też oznaczać dla 

(47) Gdyby powyższe wymogi w zakresie 
przekazywania informacji były stosowane 
automatycznie, oznaczałoby to konieczność 
przeprowadzenia badań z udziałem znacznej 
liczby zwierząt, by spełnić wymogi 
Załączników V-VIII. Badania mogą też 
oznaczać dla przedsiębiorstw konieczność 
poniesienia znacznych wydatków. Dlatego 
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przedsiębiorstw konieczność poniesienia 
znacznych wydatków. Dlatego niezbędne 
jest zagwarantowanie, że wymogi w zakresie 
gromadzenia podobnych informacji 
dostosowane są do rzeczywistych potrzeb; w 
tym celu, w ramach oceny Państwa 
Członkowskie powinny mieć obowiązek 
przygotowywania decyzji a Agencja 
decydowania o programach badań 
zaproponowanych przez producentów i 
importerów podobnych substancji. Państwo 
Członkowskie, w którym substancja jest 
wytwarzana lub będące siedzibą importera 
powinno odpowiadać za ocenę projektów 
badań.

niezbędne jest zagwarantowanie, że wymogi 
w zakresie gromadzenia podobnych 
informacji dostosowane są do rzeczywistych 
potrzeb; w tym celu, w ramach oceny 
Państwa Członkowskie powinny mieć 
obowiązek przygotowywania decyzji a 
Agencja decydowania o programach badań 
zaproponowanych przez producentów i 
importerów. Państwo Członkowskie, w 
którym substancja jest wytwarzana lub 
będące siedzibą importera powinno 
odpowiadać za ocenę projektów badań.

Or. en

Uzasadnienie

In order to prevent animal testing and save costs for industry, and as data from animal tests 
should only be provided if necessary for the safety assessment of a substance, testing 
proposals involving tests on vertebrate animals to fulfil the information requirements in 
Annexes V to VIII in respect of all substances should be evaluated.

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 149
Punkt uzasadnienia 47a (nowy)

(47a) W celu zapobieżenia 
przeprowadzaniu badań na zwierzętach 
zainteresowane strony powinny mieć 
zagwarantowany 90-dniowy okres czasu na 
ustosunkowanie się do wszelkich propozycji 
badań obejmujących badania na 
kręgowcach w ramach procedury 
udzielania informacji wymaganej zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem. Właściwy 
urząd powinien uwzględnić te uwagi 
badając zgłoszone propozycje badań i 
przygotowując swoją decyzję.

Or. en

Uzasadnienie

Experience from the United States High Production Volume Chemicals Programme has 
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shown that such a procedure makes a significant contribution in preventing animal testing.

Poprawkę złożyli Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Poprawka 150
Punkt uzasadnienia 47a (nowy)

(47a) W celu zapobieżenia 
przeprowadzaniu badań na zwierzętach i 
oszczędzenia kosztów zainteresowane 
strony powinny mieć zagwarantowany 90-
dniowy okres czasu na ustosunkowanie się 
do propozycji badań obejmujących badania 
na kręgowcach. Właściwy urząd powinien 
uwzględnić otrzymane w tym czasie uwagi.

Or. en

Uzasadnienie

The High Production Volume (HPV) chemicals programme in the United States has proven 
the positive effect a stakeholder commenting period can have towards preventing animal tests 
and saving costs.

Poprawkę złożyli Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Poprawka 151
Punkt uzasadnienia 47b (nowy)

(47b) W celu zapobieżenia 
przeprowadzaniu badań na zwierzętach i 
oszczędzenia kosztów właściwe organy 
powinny zasięgać opinii Europejskiego 
Centrum Zatwierdzania Alternatywnych 
Metod Badań (ECVAM), rozważając 
propozycje badań obejmujących badania na 
kręgowcach.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 152
Punkt uzasadnienia 47b (nowy)

(47b) W celu zapobieżenia 
przeprowadzaniu badań na zwierzętach i 
oszczędzenia kosztów właściwe organy 
powinny zasięgać opinii Europejskiego 
Centrum Zatwierdzania Alternatywnych 
Metod Badań (ECVAM) przygotowując 
decyzje dotyczące przedłożonych przez 
rejestrującego propozycji badań 
obejmujących badania na kręgowcach.

Or. en

Uzasadnienie

In view of ongoing developments in the field of alternative test methods, the competent 
authorities should consult experts with up-to-date knowledge, experience and information on 
alternative tests.

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 153
Punkt uzasadnienia 49

(49) Agencji należy również przyznać prawo 
do żądania od producentów, importerów lub 
dalszych użytkowników, na podstawie ocen 
przeprowadzonych przez właściwe władze 
Państwa Członkowskiego, dalszych 
informacji na temat substancji, co do 
których istnieje podejrzenie, że mogą 
stwarzać zagrożenie dla ludzkiego zdrowia 
lub środowiska naturalnego, w tym poprzez 
ich masowe występowanie na rynku 
wewnętrznym. Na Państwa Członkowskie 
należy nałożyć obowiązek planowania i 
zapewnienia środków niezbędnych na 
realizację tego celu, poprzez ustalanie 
planów kroczących. Jeżeli ryzyko 
odpowiadające poziomowi obaw 
dotyczących wykorzystywania substancji 
podlegających zezwoleniu wynika z 
wykorzystywania półproduktów 
wyodrębnianych w miejscu przetwarzania, 

(49) Agencji należy również przyznać prawo 
do żądania od producentów, importerów lub 
dalszych użytkowników, na podstawie 
przeprowadzonych przez nią ocen, dalszych 
informacji na temat substancji, co do 
których istnieje podejrzenie, że mogą 
stwarzać zagrożenie dla ludzkiego zdrowia 
lub środowiska naturalnego, w tym poprzez 
ich masowe występowanie na rynku 
wewnętrznym. Agencja ma obowiązek 
planowania i zapewnienia środków 
niezbędnych na realizację tego celu. Jeżeli 
ryzyko odpowiadające poziomowi obaw 
dotyczących wykorzystywania substancji 
podlegających zezwoleniu wynika z 
wykorzystywania półproduktów 
wyodrębnianych w miejscu przetwarzania, 
również Państwa Członkowskie powinny 
mieć prawo żądania dalszych informacji, w 
uzasadnionych przypadkach.
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również Państwa Członkowskie powinny 
mieć prawo żądania dalszych informacji, w 
uzasadnionych przypadkach.

Or. de

Uzasadnienie

Steht im Zusammenhang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 38.

Poprawkę złożyli Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter

Poprawka 154
Punkt uzasadnienia 50

(50) Zbiorowe porozumienia między
władzami Państwa Członkowskiego 
odnośnie projektów decyzji stanowią 
podstawę skutecznego systemu, zgodnego z 
zasadą pomocniczości, zachowując 
równocześnie rynek wewnętrzny. Jeżeli 
jedno lub więcej Państw Członkowskich 
albo Agencja nie wyrażą zgody na projekt 
decyzji, powinna ona zostać poddana 
procedurze zcentralizowanej. Agencja 
powinna wydawać decyzje wynikające z 
zastosowania tej procedury.

(50) Porozumienia w ramach agencyjnego 
Komitetu Państw Członkowskich odnośnie 
projektu decyzji stanowią podstawę 
skutecznego systemu, zgodnego z zasadą 
pomocniczości, zachowując równocześnie 
rynek wewnętrzny. Jeżeli jedno lub więcej 
Państw Członkowskich albo Agencja nie
wyrażą zgody na projekt decyzji, powinna 
ona zostać poddana procedurze 
zcentralizowanej. Agencja powinna 
wydawać decyzje wynikające z 
zastosowania tej procedury.

Or. en

Uzasadnienie

Revised formulation of amendment 11 of draft report.

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 155
Punkt uzasadnienia 52

(52) W celu zapewnienia dostatecznie 
wysokiego poziomu ochrony ludzkiego 
zdrowia i środowiska naturalnego, 
substancje, których skład wzbudza znaczne 
obawy, powinny być traktowane z 
ostrożnością, z czym wiąże się konieczność 

(52) W celu zapewnienia dostatecznie 
wysokiego poziomu ochrony ludzkiego 
zdrowia i środowiska naturalnego, 
substancje, których skład wzbudza znaczne 
obawy powinny być zastąpione 
substancjami, które nie stanowią ryzyka dla 
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wykazania władzom udzielającym 
zezwolenia przez przedsiębiorstwa 
wykorzystujące podobne substancje, że 
ryzyko znajduje się pod odpowiednią 
kontrolą. Mimo braku takiego wykazania, 
istnieje możliwość udzielenia zezwolenia, 
jeżeli przedsiębiorstwa dowiodą, że 
korzyści, jakie wynikają dla społeczeństwa z 
wykorzystywania danych substancji, 
przeważają nad związanym z tym ryzykiem 
oraz nie ma możliwości wykorzystania 
substancji lub technologii alternatywnych. 
Władza udzielająca zezwolenia powinna 
następnie zweryfikować, czy przedmiotowe 
wymogi zostały spełnione w ramach 
procedury zezwoleń, w oparciu o wnioski 
złożone przez przedsiębiorstwa. Ponieważ 
zezwolenia powinny zapewnić wysoki 
poziom ochrony na rynku wewnętrznym, 
funkcję organu udzielającego zezwoleń 
powinna pełnić Komisja.

ludzkiego zdrowia i środowiska. Mimo 
braku takiego wykazania, istnieje możliwość 
udzielenia zezwolenia na substancje, 
których skład wzbudza szczególne obawy,
jednak tylko na ograniczony okres czasu 
nieprzekraczający 3 lat, jeżeli 
przedsiębiorstwa dowiodą, że korzyści, jakie 
wynikają dla społeczeństwa z 
wykorzystywania danych substancji, 
przeważają nad związanym z tym ryzykiem 
oraz nie ma możliwości wykorzystania 
substancji lub technologii alternatywnych. 
Władza udzielająca zezwolenia powinna 
następnie zweryfikować, czy przedmiotowe 
wymogi zostały spełnione w ramach 
procedury zezwoleń, w oparciu o wnioski 
złożone przez przedsiębiorstwa. Ponieważ 
zezwolenia powinny zapewnić wysoki 
poziom ochrony na rynku wewnętrznym, 
funkcję organu udzielającego zezwoleń 
powinna pełnić Komisja.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyli Frédérique Ries, Chris Davies

Poprawka 156
Punkt uzasadnienia 52

(52) W celu zapewnienia dostatecznie 
wysokiego poziomu ochrony ludzkiego 
zdrowia i środowiska naturalnego, 
substancje, których skład wzbudza znaczne 
obawy powinny być traktowane z 
ostrożnością, z czym wiąże się konieczność 
wykazania władzom udzielającym 
zezwolenia przez przedsiębiorstwa 
wykorzystujące podobne substancje, że 
ryzyko znajduje się pod odpowiednią 
kontrolą. Mimo braku takiego wykazania, 
istnieje możliwość udzielenia zezwolenia,
jeżeli przedsiębiorstwa dowiodą, że 

(52) W celu zapewnienia dostatecznie 
wysokiego poziomu ochrony ludzkiego 
zdrowia, w szczególności w odniesieniu do 
grup społecznych wymagających 
szczególnej ochrony, i środowiska 
naturalnego, substancje, których skład 
wzbudza znaczne obawy powinny być 
traktowane z ostrożnością i powinny być 
dozwolone tylko, jeżeli przedsiębiorstwa 
dowiodą, że korzyści, jakie wynikają dla 
społeczeństwa z wykorzystywania danych 
substancji, przeważają nad związanym z tym 
ryzykiem oraz nie ma możliwości
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korzyści, jakie wynikają dla społeczeństwa z 
wykorzystywania danych substancji, 
przeważają nad związanym z tym ryzykiem 
oraz nie ma możliwości wykorzystania 
substancji lub technologii alternatywnych. 
Władza udzielająca zezwolenia powinna 
następnie zweryfikować, czy przedmiotowe 
wymogi zostały spełnione w ramach 
procedury zezwoleń, w oparciu o wnioski 
złożone przez przedsiębiorstwa. Ponieważ 
zezwolenia powinny zapewnić wysoki 
poziom ochrony na rynku wewnętrznym, 
funkcję organu udzielającego zezwoleń 
powinna pełnić Komisja.

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

Or. en

Uzasadnienie

Specific care attention needs to be paid to vulnerable populations in authorisation. 
Furthermore, the authorisation procedure will only provide the high level of protection 
required if it replaces substances of very high concern with safer alternative substances or 
technologies wherever possible.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 157
Punkt uzasadnienia 52

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

(52) W celu zapewnienia dostatecznie 
wysokiego poziomu ochrony ludzkiego 
zdrowia, w szczególności w odniesieniu do 
grup społecznych wymagających 
szczególnej ochrony, i środowiska 
naturalnego, substancje, których skład 
wzbudza znaczne obawy powinny być 
dozwolone tylko, jeżeli przedsiębiorstwa 
dowiodą, że korzyści, jakie wynikają dla 
społeczeństwa z wykorzystywania danych 
substancji, zdecydowanie przeważają nad 
związanym z tym ryzykiem oraz nie ma 
możliwości wykorzystania substancji lub 
technologii alternatywnych. Władza 
udzielająca zezwolenia powinna następnie 
zweryfikować, czy przedmiotowe wymogi 
zostały spełnione w ramach procedury 
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substancji lub technologii alternatywnych. 
Władza udzielająca zezwolenia powinna 
następnie zweryfikować, czy przedmiotowe 
wymogi zostały spełnione w ramach 
procedury zezwoleń, w oparciu o wnioski 
złożone przez przedsiębiorstwa. Ponieważ
zezwolenia powinny zapewnić wysoki 
poziom ochrony na rynku wewnętrznym, 
funkcję organu udzielającego zezwoleń 
powinna pełnić Komisja.

zezwoleń, w oparciu o wnioski złożone 
przez przedsiębiorstwa. Ponieważ 
zezwolenia powinny zapewnić wysoki 
poziom ochrony na rynku wewnętrznym, 
funkcję organu udzielającego zezwoleń 
powinna pełnić Komisja.

Or. en

Uzasadnienie

Specific care attention needs to be paid to vulnerable populations in authorisation. 

The authorisation requirement will only provide the high level of protection required if it 
replaces substances of very high concern with safer alternative substances or technologies 
wherever possible. This is in line with similar Community legislation (e.g. biocides, 
hazardous substances in electrical and electronic equipment, worker's health legislation). To 
retain the alternative aim of “adequate control” of risks is to endorse continued use and 
release of substances of very high concern even when safer alternatives are available.

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Poprawka 158
Punkt uzasadnienia 52

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

(52) W celu zapewnienia dostatecznie 
wysokiego poziomu ochrony ludzkiego 
zdrowia, w szczególności w odniesieniu do 
grup społecznych wymagających 
szczególnej ochrony, i środowiska 
naturalnego, substancje, których skład 
wzbudza znaczne obawy powinny być 
traktowane z ostrożnością, z czym wiąże się 
konieczność wykazania władzom 
udzielającym zezwolenia przez 
przedsiębiorstwa wykorzystujące podobne 
substancje, że ryzyko znajduje się pod 
odpowiednią kontrolą. Mimo braku takiego 
wykazania, istnieje możliwość udzielenia 
zezwolenia, jeżeli przedsiębiorstwa 
dowiodą, że korzyści, jakie wynikają dla 
społeczeństwa z wykorzystywania danych 
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substancji lub technologii alternatywnych. 
Władza udzielająca zezwolenia powinna 
następnie zweryfikować, czy przedmiotowe 
wymogi zostały spełnione w ramach 
procedury zezwoleń, w oparciu o wnioski 
złożone przez przedsiębiorstwa. Ponieważ 
zezwolenia powinny zapewnić wysoki 
poziom ochrony na rynku wewnętrznym, 
funkcję organu udzielającego zezwoleń 
powinna pełnić Komisja.

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

Or. en

Uzasadnienie

The European Parliament has previously considered that ´protecting the health of children 
against environment-related diseases is an essential investment with a view to ensuring 
adequate human and economic development´, (Report on European Environment and Health 
Strategy A5-0193/2004 Marit Paulsen)

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 159
Punkt uzasadnienia 53a (nowy)

(53a) Podstawowym warunkiem udzielania 
zezwoleń na substancje niebezpieczne jest 
brak bardziej bezpiecznych alternatyw. 
Udzielanie zezwoleń powinno być 
ograniczone w czasie i stanowić bodziec do 
rozwijania bezpieczniejszych alternatyw i 
stymulowania innowacyjności.

Or. en

Uzasadnienie

REACH should boost continuous  environmental  innovation by developing safer alternatives.

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 160
Punkt uzasadnienia 61a (nowy)

(61a) Niniejsze rozporządzenie powinno 
przyczyniać się do zapobiegania chorobom 
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zawodowym związanym z narażeniem na 
działanie chemikaliów i ich stosowaniem. 
Unia Europejska powinna inwestować w 
metody detoksyfikacji w celu leczenia 
chorób zawodowych wywołanych 
chemikaliami.

Or. en

Uzasadnienie

REACH will have to lead to a better protection of workers.

Poprawkę złożyli Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta 
Korhola, Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna 

Hennicot-Schoepges

Poprawka 161
Punkt uzasadnienia 69

(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. 
Niezbędne jest zatem zapewnienie, że 
Agencja będzie 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, by 
ogół społeczeństwa i wszystkie 
zainteresowane strony miały pewność co do 
bezpieczeństwa substancji chemicznych i 
preparatów, których używają. Agencja 
powinna też odgrywać centralną rolę w 
koordynowaniu komunikacji w zakresie 
REACH, jego wdrażania i związanego z 
tym ryzyka. Niezbędne jest zatem 
zapewnienie, że Agencja będzie 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, 
specjalistycznej wiedzy w zakresie 
komunikacji oraz przejrzystości i 
efektywności.

Or. en



PE 357.816v01-00 34/1 AM\565896PL.doc

PL

Uzasadnienie

Linked to amendments to recitals 41a  and 70 and article 73-2i a (new).

Poprawkę złożyła Frédérique Ries

Poprawka 162
Punkt uzasadnienia 69

(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. 
Niezbędne jest zatem zapewnienie, że 
Agencja będzie 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, w taki 
sposób, aby społeczeństwo i wszystkie 
zainteresowane strony ufały, że substancje i 
preparaty przez nich używane są 
bezpieczne. Musi również odgrywać 
decydującą rolę w zakresie koordynacji 
komunikacji w związku z REACHem oraz 
przy jego wdrażaniu. Niezbędne jest zatem 
zapewnienie, że Agencja będzie 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.

Or. fr

Uzasadnienie

Un système de communication approprié et cohérent, fondé sur l'objectivité et la pertinence 
scientifique des informations délivrées, apportera aux consommateurs les informations et 
conseils nécessaires pour leur permettre de gérer en toute sécurité et de façon efficace les 
risques liés à une substance ou à une préparation. 

Lié à l'amendement au considérant 41.
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Poprawkę złożyła Frédérique Ries

Poprawka 163
Punkt uzasadnienia 70

(70) Struktura Agencji powinna odpowiadać 
powierzonym jej zadaniom. Doświadczenia 
związane z podobnymi agencjami 
wspólnotowymi mogą dostarczyć w tej 
mierze pewnych wskazówek, jednak 
Agencji należy dostosować strukturę 
odpowiadającą specyficznym wymogom 
przewidzianym w niniejszym 
rozporządzeniu.

(70) Struktura Agencji powinna odpowiadać 
powierzonym jej zadaniom. Doświadczenia 
związane z podobnymi agencjami 
wspólnotowymi mogą dostarczyć w tej 
mierze pewnych wskazówek, jednak 
Agencji należy dostosować strukturę 
odpowiadającą specyficznym wymogom 
przewidzianym w niniejszym 
rozporządzeniu. W związku z tym, w ramach 
Agencji powinno powstać „centrum 
doskonałości“ specjalizujące się w 
informowaniu o ryzyku i zagrożeniach 
zwiazanych z niektórymi substancjami i 
preparatami.

Or. fr

Uzasadnienie

Il est important de prévoir la création au sein de l'Agence d'un centre spécialisé en 
communication des risques et dangers liés à une substance ou à une préparation.

Lié aux amendements aux considérant 41 et 69. 

Poprawkę złożyli Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate 

Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Poprawka 164
Punkt uzasadnienia 70

(70) Struktura Agencji powinna odpowiadać 
powierzonym jej zadaniom. Doświadczenia 
związane z podobnymi agencjami 
wspólnotowymi mogą dostarczyć w tej 
mierze pewnych wskazówek, jednak 
Agencji należy dostosować strukturę 
odpowiadającą specyficznym wymogom 
przewidzianym w niniejszym 
rozporządzeniu.

(70) Struktura Agencji powinna odpowiadać 
powierzonym jej zadaniom. Doświadczenia 
związane z podobnymi agencjami 
wspólnotowymi mogą dostarczyć w tej 
mierze pewnych wskazówek, jednak 
Agencji należy dostosować strukturę 
odpowiadającą specyficznym wymogom 
przewidzianym w niniejszym 
rozporządzeniu. W tym przypadku powinno 
to obejmować stworzenie w ramach Agencji 
„centrum doskonałości” wymiany 
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informacji o zagrożeniu.

Or. en

Uzasadnienie

Linked to amendments to recitals 41a and 69 and article 73-2i a.

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 165
Punkt uzasadnienia 73

(73) Zarząd powinien posiadać zostać 
wyposażony w niezbędne kompetencje 
pozwalające mu uchwalać budżet, 
kontrolować jego wykonanie, określać 
strukturę i wysokość opłat, stanowienie 
regulaminu wewnętrznego, przyjmowanie 
regulacji finansowych oraz wyznaczanie 
Dyrektora Zarządzającego.

(73) Zarząd powinien posiadać zostać 
wyposażony w niezbędne kompetencje 
pozwalające mu uchwalać budżet, 
kontrolować jego wykonanie, określać 
strukturę i wysokość opłat, stanowienie 
regulaminu wewnętrznego, przyjmowanie 
regulacji finansowych oraz wyznaczanie 
Dyrektora Zarządzającego. Zgodnie z celem 
zakładającym wspieranie badań bez 
wykorzystania zwierząt część opłat należy 
przeznaczyć na rozwój metod badań bez 
wykorzystania zwierząt.

Or. en

Uzasadnienie

In order to achieve the objective of this Regulation to promote non-animal testing, it is 
necessary to make available more resources for the development of non-animal test methods 
that can be used to meet the information requirements of this Regulation.

Poprawkę złożyli Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Poprawka 166
Punkt uzasadnienia 73

(73) Zarząd powinien posiadać zostać 
wyposażony w niezbędne kompetencje 
pozwalające mu uchwalać budżet, 
kontrolować jego wykonanie, określać 
strukturę i wysokość opłat, stanowienie 
regulaminu wewnętrznego, przyjmowanie 

(73) Zarząd powinien posiadać zostać 
wyposażony w niezbędne kompetencje 
pozwalające mu uchwalać budżet, 
kontrolować jego wykonanie, określać 
strukturę i wysokość opłat, stanowienie 
regulaminu wewnętrznego, przyjmowanie 
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regulacji finansowych oraz wyznaczanie 
Dyrektora Zarządzającego.

regulacji finansowych oraz wyznaczanie 
Dyrektora Zarządzającego. Zgodnie z celem 
zakładającym wspieranie alternatywnych w 
stosunku do badań na zwierzętach metod 
badawczych należy przygotować 
odpowiednią perspektywę finansową ze 
środków ramowego programu badawczego 
na rzecz rozwoju alternatywnych metod 
badań.

Or. de

Uzasadnienie

Um Ersatzmethoden zu Tierversuchen zu fördern muss ein angemessener Finanzrahmen aus 
dem 7. FRP,  für die Entwicklung von Ersatzmethoden, welche dazu verwendet werden 
können den Informationsanforderungen dieser Verordnung gerecht zu werden, bereit gestellt 
werden.

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 167
Punkt uzasadnienia 77a (nowy)

(77a) W celu wspierania badań bez 
wykorzystania zwierząt Agencja powinna 
być upoważniona do rozwijania i wdrażania 
polityki na rzecz rozwoju, walidacji i 
prawnego usankcjonowania metod badań 
bez wykorzystania zwierząt oraz do 
zapewnienia ich stosowania w rozsądnej 
stopniowej ocenie ryzyka, by spełnić 
wymogi niniejszego rozporządzenia. W tym 
celu w ramach Agencji powinien zostać 
powołany Komitet na rzecz Alternatywnych 
Metod Badań, złożony ze specjalistów 
Europejskiego Centrum Zatwierdzania 
Alternatywnych Metod Badań (ECVAM), 
organizacji obrońców zwierząt i innych 
odpowiednich zainteresowanych stron, by 
zapewnić jak najszerszą wiedzę naukową i 
techniczną dostępną w obrębie Wspólnoty.

Or. en
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Uzasadnienie

The objective of this Regulation to promote non-animal testing should be included in the 
mandate and work of the Agency to ensure its effective implementation. Therefore a 
Committee should be established in the Agency consisting of relevant experts to carry out the 
tasks related to the development of alternative test methods and their application.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 168
Punkt uzasadnienia 89

(89) Zasoby należy przeznaczyć przede 
wszystkim na działania dotyczące substancji 
wzbudzających największe obawy. Dlatego 
do załącznika I dyrektywy 67/548/EWG 
należy dodawać wyłącznie substancje 
spełniające kryteria pozwalające 
zaklasyfikować je jako substancje 
rakotwórcze, mutagenne lub substancje 
działające szkodliwie na rozrodczość, 
kategorii 1,2 lub 3 albo mogącej 
powodować uczulenie w następstwie 
narażenia drogą oddechową. Należy 
zapewnić właściwym władzom możliwość 
przedkładania Agencji projektów. Agencja 
powinna przedstawiać opinię dotyczącą 
projektu, natomiast zainteresowanym 
stronom należy umożliwić przedstawianie 
uwag. Następnie Komisja powinna wydawać 
decyzję.

(89) W celu umożliwienia Państwom 
Członkowskim przedstawiania projektów 
dotyczących zharmonizowanej klasyfikacji 
substancji w Aneksie I dyrektywy 
67/548/EWG lub w Aneksie I dyrektywy 
1999/45/WE powinny one przygotować 
dossier, odpowiadające szczegółowym 
wytycznym. Dossier powinno zawierać 
uzasadnienie dla podjęcia działań na 
szczeblu wspólnotowym. Agencja powinna 
przedstawiać opinię dotyczącą projektu, 
natomiast zainteresowanym stronom należy 
umożliwić przedstawianie uwag. Następnie 
Komisja powinna wydawać decyzję.

Or. en

Uzasadnienie

Restricting harmonised classification to CMR substances and to respiratory sensitisers is far 
too limited. There are many more highly relevant impacts on human health and the 
environment. Classification has proven to be very controversial, too controversial to be left to 
industry alone. Harmonised classification allows for solving conflicts without recourse to 
courts, and therefore saves resources.
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Poprawkę złożyli Frédérique Ries, Chris Davies

Poprawka 169
Punkt uzasadnienia 89

(89) Zasoby należy przeznaczyć przede 
wszystkim na działania dotyczące substancji 
wzbudzających największe obawy. Dlatego 
do załącznika I dyrektywy 67/548/EWG 
należy dodawać wyłącznie substancje 
spełniające kryteria pozwalające 
zaklasyfikować je jako substancje 
rakotwórcze, mutagenne lub substancje 
działające szkodliwie na rozrodczość, 
kategorii 1,2 lub 3 albo mogącej 
powodować uczulenie w następstwie 
narażenia drogą oddechową. Należy 
zapewnić właściwym władzom możliwość 
przedkładania Agencji projektów. Agencja 
powinna przedstawiać opinię dotyczącą 
projektu, natomiast zainteresowanym 
stronom należy umożliwić przedstawianie 
uwag. Następnie Komisja powinna wydawać 
decyzję.

(89) Zasoby należy przeznaczyć przede 
wszystkim na działania dotyczące substancji 
wzbudzających największe obawy. Dlatego 
do załącznika I dyrektywy 67/548/EWG 
należy dodawać substancje spełniające 
kryteria pozwalające zaklasyfikować je jako 
substancje rakotwórcze, mutagenne lub 
substancje działające szkodliwie na 
rozrodczość, kategorii 1,2 lub 3, mogącej 
powodować uczulenie w następstwie 
narażenia drogą oddechową lub uznane w 
miarodajnych pracach badawczych za 
niebezpieczne dla ludzkiego zdrowia i 
środowiska naturalnego. Należy zapewnić 
właściwym władzom możliwość 
przedkładania Agencji projektów. Agencja 
powinna przedstawiać opinię dotyczącą 
projektu, natomiast zainteresowanym 
stronom należy umożliwić przedstawianie 
uwag. Następnie Komisja powinna wydawać 
decyzję.

Or. en

Uzasadnienie

Many health endpoints have not at this present time been fully identified or do not have 
scientific protocols to test for non-standard effect, for example many neuro-developmental 
disorders.  There should always be the possibility to add a substance if it is considered to be a 
threat to human health.

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 170
Punkt uzasadnienia 90a (nowy)

(90a) Dzięki REACH obywatele, 
pracownicy i konsumenci powinni zyskać 
pewność, że wszystkie produkty 
wprowadzone na rynek we Wspólnocie są 
bezpieczne i że nie istnieje ryzyko narażenia 
na działanie chemikaliów w ilościach lub 
mieszaninach, które stanowią ryzyko dla 
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ludzkiego zdrowia lub środowiska.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyły Frederika Brepoels, Anja Weisgerber

Poprawka 171
Punkt uzasadnienia 91

Obywatele Wspólnoty powinni mieć dostęp 
do informacji na temat chemikaliów, na 
których działanie mogą być narażeni, by 
mogli podejmować świadome decyzje 
odnośnie wykorzystania chemikaliów.  
Przejrzystym sposobem realizacji tego celu, 
jest zapewnienie im darmowego i łatwego 
dostępu do podstawowych, jawnych danych 
zgromadzonych w bazie danych Agencji, w 
tym krótkich opisów niebezpiecznych 
właściwości substancji, wymogów 
dotyczących ich oznakowania oraz 
właściwych przepisów wspólnotowych, w 
tym dotyczących dozwolonych sposobów 
użytkowania oraz środków zarządzania 
ryzykiem.

Obywatele Wspólnoty powinni mieć dostęp 
do informacji na temat chemikaliów, na 
których działanie mogą być narażeni, by 
mogli podejmować świadome decyzje 
odnośnie wykorzystania chemikaliów. 
Przejrzystym sposobem realizacji tego celu, 
jest zapewnienie im darmowego, łatwego i 
odbywającego się w ich języku (tzn. w 
jednym z oficjalnych języków UE) dostępu 
do podstawowych, jawnych danych 
zgromadzonych w bazie danych Agencji, w 
tym krótkich opisów niebezpiecznych 
właściwości substancji, wymogów 
dotyczących ich oznakowania oraz 
właściwych przepisów wspólnotowych, w 
tym dotyczących dozwolonych sposobów 
użytkowania oraz środków zarządzania 
ryzykiem.

Or. nl

Uzasadnienie

REACH heeft ondermeer als doel de bescherming van de gezondheid van de mens en het 
milieu. Het is enorm belangrijk dat de burger zich kan informeren over de chemische stoffen 
in een taal die voor hen begrijpbaar is.

Poprawkę złożyły Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 172
Punkt uzasadnienia 91
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(91) Obywatele Wspólnoty powinni mieć 
dostęp do informacji na temat chemikaliów, 
na których działanie mogą być narażeni, by 
mogli podejmować świadome decyzje 
odnośnie wykorzystania chemikaliów. 
Przejrzystym sposobem realizacji tego celu, 
jest zapewnienie im darmowego i łatwego 
dostępu do podstawowych, jawnych danych 
zgromadzonych w bazie danych Agencji, w 
tym krótkich opisów niebezpiecznych 
właściwości substancji, wymogów 
dotyczących ich oznakowania oraz 
właściwych przepisów wspólnotowych, w 
tym dotyczących dozwolonych sposobów 
użytkowania oraz środków zarządzania 
ryzykiem.

(91) Obywatele Wspólnoty powinni mieć 
dostęp do informacji na temat chemikaliów, 
na których działanie mogą być narażeni, by 
mogli podejmować świadome decyzje 
odnośnie wykorzystania chemikaliów. 
Przejrzystym sposobem realizacji tego celu, 
jest zapewnienie im darmowego i łatwego 
dostępu do podstawowych, jawnych danych 
zgromadzonych w bazie danych Agencji, w 
tym krótkich opisów niebezpiecznych 
właściwości substancji, wymogów 
dotyczących ich oznakowania oraz 
właściwych przepisów wspólnotowych, w 
tym dotyczących dozwolonych sposobów 
użytkowania oraz środków zarządzania 
ryzykiem. Agencja i Państwa Członkowskie 
powinny umożliwić dostęp do informacji 
zgodnie z przepisami dyrektywy 2003/4/WE 
i rozporządzenia (WE) 1049/2001 w 
sprawie publicznego dostępu do informacji 
dotyczących środowiska oraz z konwencją 
ONZ/EWG o dostępie do informacji, 
udziale społeczeństwa w podejmowaniu 
decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w 
sprawach dotyczących środowiska 
(„Konwencja z Aarhus“), której Wspólnota 
Europejska jest stroną.

Or. fr

Poprawkę złożyli Guido Sacconi + Chris Davies

Poprawka 173
Punkt uzasadnienia 100a (nowy)

100a) Odpady, o których mowa w 
dyrektywie 75/442/EWG i kolejnych do niej 
poprawkach, nie są substancjami, 
preparatami lub wyrobami w rozumieniu 
art. 3 niniejszego rozporządzenia.

Or. xm

Uzasadnienie

Chiarisce che i rifiuti non rientrano nel campo di applicazione del regolamento REACH. 
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(Guido Sacconi)

Waste, by definition, is excluded from REACH because it is neither a substance nor a 
preparation. (Chris Davies)

Poprawkę złożyli Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, Anders Wijkman, 
Miroslav Ouzký

Poprawka 174
Punkt uzasadnienia 104a (nowy)

(104a) Ze względu na wykonalność 
powinny być z niego wyłączone odpady i 
materiały wykorzystywane jako surowce 
wtórne lub jako źródło energii. 
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.

Or. en

Uzasadnienie

Including waste or secondary raw materials in the scope of REACH would put 
disproportionate requirements on recycling or recovery without bringing any additional 
benefit to human health or the environment.  In addition, waste and materials used for 
secondary raw materials should be excluded from REACH because they are adequately 
regulated by, and would be contrary to the environmental objectives of, EC waste legislation.

Poprawkę złożył Liam Aylward

Poprawka 175
Tytuł I rozdział 1 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 

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

substancji w ich postaci własnej lub jako 
składników preparatu, jeżeli tak określono, 
albo w wyrobach, jeżeli pożądane 
funkcjonowanie wyrobu wymaga 
uwolnienia substancji. Za wyjątkiem 
postanowień art. 6 niniejsze przepisy nie 
mają zastosowania do wyrobów 
określonych w art. 3 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

More appropriate and enforceable legislation for substances manufactured but not placed on 
the market (solely exported, internal R&D, certain intermediates) the administrative burden 
for registration should be avoided to ensure the competitiveness of EU industry. Substances 
manufactured and used are controlled under appropriate Health, Safety and Environmental 
Legislation e.g. Chemical Agents for manufacturing / and IPPC Legislation. Necessary 
information for worker and environmental protection is therefore available in-house and 
ready for inspection by authorities on request.

Articles are not covered by REACH because REACH focuses on substances. However, in 
order to avoid confusion, articles as such should be expressly outside the scope of REACH, 
except for Article 6. Articles (as manufactured products) are already extensively and 
exhaustively covered by other EU legislation (such as the General Product Safety Directive 
the Product Liability Directive and workers protection legislation. In addition, substances 
that are placed on the EU market for purposes of being incorporated or included in articles 
would of course remain under the scope of REACH.

Poprawkę złożyły Dorette Corbey + Anne Ferreira + Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 176
Tytuł I rozdział 1 artykuł 1 ustęp 2

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

2. Celem niniejszego rozporządzenia jest 
zapewnienie swobodnego obrotu tych 
substancji na rynku wewnętrznym zgodnie z 
obowiązkiem należytej troski i staranności.

Or. xm

Uzasadnienie

In view of the considerable number of chemicals and uses which will not be covered by 
REACH provisions -including an estimated 70,000 substances produced at less than 1 tonne 
per annum - a general principle of Duty of care is needed to define the responsibility of 
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industry for the safe handling and use of ALL chemicals. It is intended to apply to all 
substances (irrespective of production volume), implying that industry is expected not just to 
meet the specific obligations under REACH, but also to fulfil the basic social, economic and 
environmental responsibilities of entrepreneurship.  These specific provisions will also ensure 
legal certainty for companies to fulfil their duty of care. Linked to amendment on Reictal 
20.(Corbey)

Lié à la réintroduction du devoir de prudence. Le système REACH ne traite pas de toutes les 
substances chimiques. Le nombre de substances qui sont potentiellement exclues de son 
champ d'application (parce que leur quantité est inférieure à 1 tonne) s'élève à 70 000 
environ. Par conséquent, l'impératif de la protection de la santé humaine et de 
l'environnement commande d'imposer aux fabricants de produits chimiques et à leurs 
utilisateurs en aval un devoir général de prudence impliquant de prouver la sûreté de 
l'utilisation. (Ferreira et autres)

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Poprawka 177
Tytuł I rozdział 1 artykuł 1 ustęp 3

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

Producenci, importerzy i dalsi użytkownicy 
gwarantują, że substancje nie wpływają 
negatywnie na zdrowie ludzkie lub 
środowisko, dostarczając niezbędnych w 
każdym indywidualnym przypadku 
informacji i środków w związku z 
produkcją, importem, wprowadzaniem do 
obrotu lub użytkowaniem substancji 
oddzielnie, w preparatach lub wyrobach. 
Środki te opierają się o zasadę ostrożności i 
przy wyborze substancji do produkcji i 
stosowania producenci i dalsi użytkownicy 
powinni wybierać najbezpieczniejszą 
dostępną substancję.
Zobowiązania określone w ust. 1 stosują 
się, o ile nie zostaną one uznane za 
nieuzasadnione przy ocenie korzyści 
działań na rzecz zdrowia lub środowiska w 
porównaniu z kosztami ich podjęcia.
Producenci, importerzy i dalsi użytkownicy 
przechowują informacje dotyczące 
stosowania swoich chemikaliów, które są 
niezbędne z uwagi na obowiązek należytej 
troski i staranności. Takie informacje 
powinny być przechowywane i 
przekazywane w przejrzysty sposób, dopóki 
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dana substancja jest produkowana, 
importowana, wprowadzana do obrotu lub 
użytkowana.

Or. en

Uzasadnienie

REACH deals only with some chemicals and some uses. Therefore it is considered important 
to place a general duty of care on all chemical manufacturers and users. This would just 
codify the voluntary commitments of the chemicals industry (e.g. responsible care 
programme).

The statement in Article 1(3) of the REACH proposal could have been made already in 
relation to the existing chemicals legislation, but REACH also introduces new elements that 
represent a shift of responsibility to the industry, in particular the requirements about data 
for existing chemicals, chemical safety reports, authorisation and the classification and 
labelling inventory. Article 1(3) is therefore correct as a statement, but it is not a duty of care 
obligation that adds anything to the other requirements in REACH.

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 178
Tytuł I rozdział 1 artykuł 1 ustęp 3

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

3. Producenci, importerzy i dalsi 
użytkownicy substancji w jej postaci 
własnej, jako składnika preparatu lub 
wyrobu są zobowiązani do produkowania, 
importowania, wykorzystywania tej 
substancji lub wprowadzania jej do obrotu 
w taki sposób, by zapewnić, że w 
stosunkowo przewidywalnych warunkach 
nie występują szkody dla zdrowia ludzkiego 
lub środowiska.

Or. en

Uzasadnienie

It is a requirement and not a principle. Each and every company should be responsible for the 
products produced and placed on the market. Since in the present regulation risks are only 
determined for 10,000 out of the 100,000 phase-in substances, there should be a principle to 
ensure that sufficient care is given to assess the risks of the other substances.
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Poprawkę złożyli Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, 
María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Cristina Gutiérrez-Cortines, 

Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Poprawka 179
Tytuł I rozdział 1 artykuł 1 ustęp 3

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

3. Niniejsze rozporządzenie jest oparte na 
zasadzie, iż do producentów, importerów i 
dalszych użytkowników należy zapewnienie, 
że produkcja, wprowadzenie do obrotu, 
import albo stosowanie tych substancji nie 
wpływa w sposób szkodliwy na zdrowie 
ludzi albo na środowisko w normalnych lub 
w miarę przewidywalnych warunkach 
stosowania. Przepisy rozporządzenia są 
oparte o zasadę ostrożności.

Or. en

Uzasadnienie

It is consistent with the definition of “safe product” as defined in the General Product Safety 
Directive (2001/95/EC) and is necessary to define the frame and the limits to which the 
subject of this Regulation applies.

Poprawkę złożył Jonas Sjöstedt

Poprawka 180
Tytuł I rozdział 1 artykuł 1 ustęp 3a (nowy)

(3a) Niniejsze rozporządzenie ma na celu 
zapewnienie wysokiego poziomu ochrony i 
opiera się na zasadach, zgodnie z którymi 
należy podejmować działania 
zapobiegawcze, priorytetowo traktować 
zwalczanie szkód wyrządzonych środowisku 
u ich źródła, oraz w oparciu o zasadę 
zanieczyszczający płaci.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyli Ria Oomen-Ruijten, Guido Sacconi + Chris Davies, Carl Schlyter, María 
Sornosa Martínez, María Isabel Salinas García

Poprawka 181
Tytuł I rozdział 1 artykuł 1 ustęp 3a i 3b (nowy)

3a. Każdy producent, importer lub dalszy 
użytkownik, który prowadzi lub zamierza 
prowadzić działania przy wykorzystaniu 
substancji chemicznej, preparatu lub 
wyrobu zawierającego taką substancję lub 
preparat, łącznie z jej produkcją, importem 
lub stosowaniem, i który wie lub mógł 
przewidzieć, że te działania mogłyby 
negatywnie oddziaływać na zdrowie ludzkie 
lub środowisko, ma obowiązek podjęcia 
wszelkich niezbędnych działań w celu 
uniknięcia, ograniczenia lub usunięcia 
takich oddziaływań.
3b. Każdy producent, importer lub dalszy 
użytkownik, który w ramach swojej 
działalności zawodowej lub biznesowej 
dostarcza substancję lub preparat, lub 
wyrób zawierający taką substancję lub 
preparat producentowi, importerowi lub 
dalszemu użytkownikowi, powinien, w 
takim zakresie, w jakim może to być 
konieczne, zapewnić należytą komunikację 
i wymianę informacji, w tym, w stosownych 
przypadkach, pomoc techniczną niezbędną, 
by zapobiegać, ograniczać lub usuwać 
niepożądane skutki dla zdrowia ludzkiego 
lub środowiska.

Or. en

Uzasadnienie

Introduces the principle of duty of care.
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Poprawkę złożyły Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 182
Tytuł I rozdział 1 artykuł 1 ustęp 3a (nowy)

3a. Każdy producent, importer lub dalszy 
użytkownik używa dostępnych mu 
informacji lub informacji, co do których 
można rozsądnie założyć, że są mu 
dostępne, dla wypełnienia swych 
zobowiązań wynikających z powyższych 
postanowień. Opisana powyżej wymiana 
informacji i komunikacja musi we 
wszystkich przypadkach zawierać 
następujące dane: 
(i) dane niezbędne dla zapewnienia 
zgodności z postanowieniami niniejszego 
rozporządzenia;

(ii) opis minimalnych środków koniecznych 
dla zapobieżenia powstawaniu lub 
ograniczenia szkodliwych konsekwencji dla 
zdrowia ludzkiego i środowiska rozsądnie 
przewidywalnych operacji z 
wykorzystaniem substancji, preparatu lub 
produktu zawierającego substancję lub 
preparat.
(iii) każdy producent, importer lub dalszy 
użytkownik ma obowiązek prowadzenia 
aktualnej dokumentacji zawierającej 
informacje, o których mowa w ust. 1, 
łącznie z nazwami handlowymi substancji 
preparatów lub wyrobów zawierajacych 
takie substancje lub preparaty, chemiczną 
tożsamością substancji, składem 
preparatów oraz, gdzie ma to zastosowanie, 
sprawozdaniami o bezpieczeństwie 
chemicznym i wszelkie inne informacje 
konieczne dla zapewnienia zgodności z 
postanowieniami niniejszego 
rozporzadzenia;
Każdy producent, importer lub dalszy 
użytkownik musi na życzenie odnośnych 
władz Państwa Członkowskiego, w którym 
prowadzi działalność, umożliwić im dostęp 
do rejestrów, o których mowa w punkcie 
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(iii) niniejszego artykułu.

Or. fr

Uzasadnienie

La tenue adéquate des registres au niveau des entreprises impliquées dans la chaîne de 
production et de mise sur le marché de substances chimiques  est une exigence de base pour 
la mise en œuvre et la vérification de la conformité aux exigences de REACH. Cette 
disposition ne fait que rendre public les exigences de bonnes pratique et n’implique pas de 
coût supplémentaire pour l’industrie.

Poprawkę złożyły Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 183
Tytuł I rozdział 1 artykuł 1 ustęp 3b (nowy)

3b. Wynikające z niniejszego 
rozporządzenia obowiązki producentów, 
importerów i dalszych użytkowników 
opierają się na uzasadnionym przekonaniu 
użytkowników, że zostaną udostepnione 
odpowiednie informacje, oparte o stan 
wiedzy naukowej istniejący w chwili 
wprowadzenia substancji, preparatu lub 
wyrobu na rynek oraz że zostaną one 
rozpowszechnione w ramach całego 
łańcucha dostawy.
Na tej podstawie producenci, importerzy i 
dalsi użytkownicy podejmą konieczne 
środki, aby produkcja, import, 
wprowadzenie na rynek lub wykorzystanie 
substancji w preparatach lub wyrobach nie 
szkodziły zdrowiu ludzkiemu lub 
środowisku.Dobór substancji do produkcji i 
wykorzystania przez producentów i dalszych 
użytkowników opierać się będzie na 
najpewniejszej dostępnej opcji, z 
uwzględnieniem wiążących się z tym 
kosztów i wymaganych wyników.

Or. fr

Uzasadnienie

Dans la mesure où la proposition REACH ne traite pas de toutes les substances chimiques 
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(p.ex. substances en dessous de 1 tonne par an), le principe de précaution s’applique tant 
pour pallier le manque d’informations que pour prévoir des mesures de réduction des risques. 
Le principe de précaution garantit que le fabricant de substances chimiques produise et mette 
à disposition des informations de sécurité de base pour toutes les substances chimiques 
utilisées, indépendamment du fait qu’elles soient enregistrées ou non. Cette formulation 
codifierait les engagements volontaires de l’industrie chimique.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 184
Tytuł I rozdział 1 artykuł 1 ustęp 3a (nowy)

3a.Producenci, importerzy i dalsi 
użytkownicy zapewnią tworzenie 
niezbędnych informacji, oraz 
podejmowanie niezbędnych kroków w celu 
uniknięcia szkodliwego działania na 
zdrowie ludzi lub środowisko produkcji, 
importu, wprowadzania do obrotu albo 
stosowania tych substancji w ich postaci 
własnej, jako składników preparatów albo 
w wyrobach w ramach w miarę 
przewidywalnych warunków ich 
wykorzystania.
3b.Producenci, importerzy oraz dalsi 
użytkownicy prowadzą niezbędną  
dokumentację w celu zastosowania się do 
ustępu 3a.  Dokumentacje udostępnia się 
upoważnionym władzom i agencjom na ich 
wniosek.

Or. en

Uzasadnienie

REACH does not deal with all chemicals. Up to 70,000 chemicals are potentially excluded 
from REACH (those below 1 tonne). It is important for the protection of human health and the 
environment to place a general Duty of Care on chemical manufacturers and downstream 
users to document safe use. This had been foreseen in the White Paper and  in  the draft 
submitted to the internet consultation, and was supported by Council and Parliament. 
However, in REACH, the Duty of Care has been downgraded from a legal obligation to an 
unenforceable principle. This amendment seeks to restore the legally binding provision.

Poprawkę złożyły María Sornosa Martínez, María Isabel Salinas García, Inés Ayala Sender

Poprawka 185
Tytuł I rozdział 1 artykuł 1 ustęp 3a (nowy)
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3a) Stosowanie i wdrażanie przepisów 
zawartych w niniejszym rozporządzeniu nie 
powinno w żadnym wypadku stanowić 
dodatkowego obciążenia biurokratycznego i 
administracyjnego dla małych i średnich 
przedsiębiorstw.

Or. es

Uzasadnienie

Es necesario reducir al mínimo el incremento de la carga burocrática para las PYME por la 
aplicación de las disposiciones del presente Reglamento.

Poprawkę złożyły María Sornosa Martínez, María Isabel Salinas García, Inés Ayala Sender

Poprawka 186
Tytuł I rozdział 1 artykuł 1 ustęp 3b (nowy)

3b) W związku z wdrażaniem niniejszego 
rozporządzenia, Unia Europejska ustanowi 
mechanizmy pomocy i wsparcia dla małych 
i średnich przedsiębiorstw.

Or. es

Uzasadnienie

En aras de facilitar la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, 
y dada la complejidad del mismo, es necesario prever mecanismos de ayuda y apoyo a las 
PYMES para su puesta en marcha.

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 187
Tytuł I rozdział 1 artykuł 1a (nowy)

Obowiązek troski
1. Każdy producent, importer oraz dalszy 
użytkownik, prowadzący lub zamierzający 
prowadzić działania przy wykorzystaniu 
substancji chemicznej, preparatu bądź 
wyrobu zawierającego taką substancję lub 
preparat, łącznie z jej produkcją, importem 
lub stosowaniem, który wie o tym, lub który 
potrafi przewidzieć że owe działania 
mogłyby mieć negatywny wpływ na zdrowie 
ludzi lub środowisko, ma obowiązek podjąć 
wszelkie niezbędne kroki w celu uniknięcia 
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wyrządzenia szkody zdrowiu lub 
środowisku.
2. Każdy producent, importer lub dalszy 
użytkownik, który dostarcza substancję 
bądź preparat lub wyrób zawierający taką 
substancję lub preparat do producenta, 
importera albo dalszego użytkownika ma 
obowiązek zapewnienie należytej wymiany 
komunikacji i informacji, w tym, gdzie jest 
to stosowne, pomocy technicznej, w celu 
uniknięcia wyrządzenia szkody zdrowiu lub 
środowisku.
3. Prowadzenie dokumentacji:
a) Każdy producent, importer oraz dalszy 
użytkownik ma obowiązek korzystania z 
informacji, którą dysponuje lub którą może 
dysponować, w celu zastosowania się do 
wymogów informacyjnych zawartych w 
ustępie 2.
W związku z tym, wymiana informacji i 
komunikacja, o których mowa w ustępie 2, 
powinny zawierać następujące dane:
i) dane w uzasadniony sposób konieczne w 
celu umożliwienia zastosowania się do 
zobowiązań zawartych w niniejszym 
rozporządzeniu;
(ii) opis działań uznanych za niezbędne 
minimum dla zapobiegania lub 
ograniczenia negatywnego oddziaływania  
na zdrowie ludzi i środowisko, dotyczących 
w uzasadniony sposób przewidywalnych 
działań przy wykorzystaniu substancji, 
preparatu lub wyrobu zawierającego 
substancję lub preparat.
b) Każdy producent, importer lub dalszy 
użytkownik ma obowiązek prowadzenia 
aktualnej dokumentacji zawierającej 
informacje, o których mowa w ust. 1, w tym 
nazwy handlowe substancji, preparatów lub 
wyrobów zawierających takie substancje 
lub preparaty, chemiczne dane 
identyfikacyjne substancji, skład 
preparatów, gdzie ma to zastosowanie, 
sprawozdania o bezpieczeństwie 
chemicznym oraz wszelkie inne konieczne 
informacje, umożliwiające zastosowanie się 
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do zobowiązania zawartego w niniejszym 
rozporządzeniu.
Każdy producent, importer lub dalszy 
użytkownik ma obowiązek, na wniosek 
upoważnionych władz Państwa 
Członkowskiego na terenie którego 
przebywa, zapewnić dostęp tymże władzom 
do dokumentacji, o której mowa w ust. 2 
niniejszego artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

In view of the considerable number of chemicals and uses which will not be covered by 
REACH provisions -including an estimated 70,000 substances produced at less than 1 tonne 
per annum - a general principle of Duty of care is needed to define the responsibility of 
industry for the safe handling and use of ALL chemicals. It is intended to apply to all 
substances (irrespective of production volume), implying that industry is expected not just to 
meet the specific obligations under REACH, but also to fulfil the basic social, economic and 
environmental responsibilities of entrepreneurship.  These specific provisions will also ensure 
legal certainty for companies to fulfil their duty of care.

Poprawkę złożył Liam Aylward

Poprawka 188
Tytuł I rozdział 1 artykuł 2 ustęp 1 litera c)

1. Niniejsze rozporządzenie nie ma 
zastosowania do:
(c) niewyodrębnianych półproduktów

1. Niniejsze rozporządzenie nie ma 
zastosowania do:
(c) półproduktów

Or. en

Uzasadnienie

All intermediates should be exempt from the scope of REACH. Intermediates are 
manufactured for industrial use only and there is specific legislation dealing with the 
environmental and public and worker health aspects of their manufacture and control: 

• Council Directive 98/24/EC of 7 April 1998 on the protection of the health and safety 
of workers from the risks related to chemical agents at work (fourteenth individual 
Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC); 

• Directive 96/82/EC on the control of major accident hazards involving dangerous 
substances;

• International/EC regulations concerning the transport of dangerous goods.
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Linked to amendments to articles 14, 15, 16 and 18 by the same author.

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 189
Tytuł I rozdział 1 artykuł 2 ustęp 1 litera ca) i cb) (nowa)

(ca) odpadów, jak zdefiniowano w 
dyrektywach 75/442/WE oraz 91/689/EWG
(cb) artykułów spożywczych i karm, jak 
zdefiniowano w rozporządzeniu WE nr 
178/2002

Or. en

Uzasadnienie

Much waste is important raw material for several industries. The inclusion of waste in 
REACH could represent a serious threat to the recycling sector.
Also food and feed should be excluded from REACH as their safety is already ensured by 
existing Community legislation.

Poprawkę złożyli Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio 
Berlato

Poprawka 190
Tytuł I rozdział 1 artykuł 2 ustęp 1 litera ca) (nowa)

(ca) substancji stosowanych w badaniach  
dotyczących rozwoju produktu i procesu 
produkcji na wszystkich poziomach w 
łańcuchu dostaw.

Or. en

Uzasadnienie

Producers and importers are currently not required to register substances used for R&D.
This should be extended to include downstream users of substances. 
Scientific research and development should be totally excluded from REACH throughout the 
proposal and at all levels of the supply chain in the interest of promoting innovation 
throughout Europe.
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Poprawkę złożyli Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio 
Berlato

Poprawka 191
Tytuł I rozdział 1 artykuł 2 ustęp 1 litera cb) (nowa)

substancji stosowanych w ich postaci
własnej lub jako składników preparatów 
lub w wyrobach, oraz w przypadku których 
aspekty dotyczące oddziaływania na 
środowisko lub ludzkie zdrowie objęte są 
ustawodawstwem jak zostało to wymienione 
w Załączniku I c;

Or. en

Uzasadnienie

In order to reduce the burden of double procedures and double reporting, the scope of 
REACH has to be clearly separated from regulatory areas that are already sufficiently and 
adequately covered by specific Community legislation. Only the uses and impacts on human 
health and the environment that are adequately covered by the other Community legislation, 
should be exempt from the overall scope of REACH.

Poprawkę złożyli Philippe Busquin + Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Péter Olajos, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Poprawka 192
Tytuł I rozdział 1 artykuł 2 ustęp 1 litera ca) (nowa)

(ca) odpadów do recyklingu, jak 
zdefiniowano w Załączniku II B dyrektywy 
91/156/EWG,

Or. en

Uzasadnienie

Waste is already controlled and managed under other EU and international waste legislation. 
The inclusion in costly testing and registration processes of waste intended for recycling 
could represent a serious threat to the recycling sector and act as a deterrent to the import 
and use of, for example, steel scrap. It is hence in conflict with the Commission's commitment 
to sustainable development and best use of resources.

Poprawkę złożyli Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, Anders Wijkman, 
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Miroslav Ouzký + 
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Horst Schnellhardt + Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, 
Sergio Berlato + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 

Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Poprawka 193
Tytuł I rozdział 1 artykuł 2 ustęp 1 litera ca) (nowa)

(ca) substancji, preparatów lub wyrobów 
stanowiących odpady jak zdefiniowano 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, 26.03.1991, str. 32;

Or. xm

Uzasadnienie

Including waste or secondary raw materials in the scope of REACH would put 
disproportionate requirements on recycling or recovery without bringing any additional 
benefit to human health or the environment.  In addition, waste and materials used for 
secondary raw materials should be excluded from REACH because they are adequately 
regulated by, and would be contrary to the environmental objectives of, EC waste legislation. 
(Sonik and others)

Waste and materials used as secondary raw materials or as a source of energy in recovery 
operations as defined in the Waste Framework Directive or according to European Standards 
should be excluded from the scope of REACH because they are adequately covered by the 
community legislation on waste.

Furthermore, the risks to human health and the environment from the recovery processes as 
defined in Annex IIA from the Waste Framework Directive are adequately controlled under 
Council Directive 1996/61 on Integrated Pollution Prevention and Control that requires 
those installations to obtain an operating permit. Directive 91/156/EEC introduces the 
concept of “secondary raw materials extracted from waste.(Foglietta and others +  
Schnellhardt)

Evitare di legiferare due volte sullo stesso argomento e di disincentivare il riciclaggio e il 
recupero. La normativa settoriale sui rifiuti è in linea con le disposizioni del REACH in 
termini di salute delle persone e protezione dell’ambiente. Inoltre, i rifiuti sono esentati dall’ 
autorizzazione e dalla restrizione ma non dalla registrazione. Non vi è necessità di una 
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registrazione dei rifiuti, che dovrebbero essere esentati dall’intero campo di applicazione del 
REACH. Allo stesso modo le materie prime secondarie sono già regolate dalla direttiva 
91/156/CEE. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli 
articoli contenuti nel Titolo I: Questioni generali.(Vernola e altri)

Poprawkę złożyli Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, Anders Wijkman, 
Miroslav Ouzký

Poprawka 194
Tytuł I rozdział 1 artykuł 2 ustęp 1 litera ca) (nowa)

(ca) substancji, które pozostają w 
preparatach i wyrobach produkowanych na 
bazie odzyskiwanych preparatów lub 
wyrobów.

Or. xm

Uzasadnienie

Imposing the REACH requirements on recycled paper would jeopardize the EC’s efforts to 
increase paper recycling.  In addition, substances remaining in recycled paper (after being 
recycled) originate from virgin paper production and converting. Hence these substances 
have already been subject to the REACH requirements during the first production/converting 
operation and have been assessed for use in paper production and converting. It would create 
an unnecessary workload to analyse, register, assess and notify these substances again for a 
virtually similar use.

Poprawkę złożyły Dagmar Roth-Behrendt + Anne Laperrouze

Poprawka 195
Tytuł I rozdział 1 artykuł 2 ustęp 1 litera ca) (nowa)

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

Or. xm

Uzasadnienie

Waste should be excluded from the scope of REACH as it is already covered by specific 
pieces of Community legislation. This does not, however, remove the requirement for a 
manufacturer or importer of a substance to consider the waste stage in the chemical safety 
assessment (see amendment 4 on Annex I, paragraph 0.2). (Dagmar Roth-Behrendt)
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Eviter la double législation. La législation sectorielle sur les déchets est adaptée aux 
dispositions REACH en termes de santé humaine et de protection de l’environnement. Par 
ailleurs, les déchets sont exemptés d’autorisation et de restrictions, mais pas 
d’enregistrement. L’enregistrement des déchets est inutile, et ces derniers ne devraient pas 
être inclus dans le champ d’application global de REACH. (Anne Laperrouze)

Poprawkę złożyli Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 196
Tytuł I rozdział 1 artykuł 2 ustęp 1 litera ca) (nowa) i cb) (nowa)

(ca) substancji, które w rozumieniu 
dyrektywy Rady 75/442/EWG są uznawane 
za odpady.
(cb) substancji w ilościach produkcyjnych 
lub importowych poniżej 10 ton rocznie 
oraz producentów lub importerów.

Or. de

Uzasadnienie

1. Doppelte Rechtsvorschriften sind zu vermeiden. Die spezifische Abfallverordnung ist für 
die REACH-Bestimmungen in Bezug auf den Schutz der menschlichen Gesundheit und der 
Umwelt angemessen. Abfälle sollten daher aus dem ganzen REACH-System ausgeklammert 
werden. 

2. Stoffe in Mengenschwellen unter 10 t/a können  vollständig von den Anforderungen von 
REACH ausgeschlossen werden, dies führt  zu einer Entlastung von KMU und zu einer 
Konzentration der Regelungen auf die erheblichen Stoffströme.

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 197
Tytuł I rozdział 1 artykuł 2 ustęp 1 litera ca) (nowa)

(ca) występujących naturalnie surowców, 
które nie są wprowadzane do oficjalnego 
obrotu i używa się ich wyłącznie w 
przeznaczonych do profesjonalnych 
zastosowań urządzeniach objętych 
dyrektywą 96/61/WE;

Or. de



AM\565896PL.doc 59/1 PE 357.816v01-00

PL

Uzasadnienie

Organische und anorganische Primärrohstoffe enthalten in ihrer natürlichen Form CMR-
Stoffe. Diese hoch variablen Materialen werden ausschließlich von professionellen 
Anwendungen in der Produktion von Stoffen oder Zubereitungen eingesetzt. Überdies werden 
diese Anlagen durch die IVU-Gesetzgebung (Richtlinie 96/61/EG) geregelt als auch durch die 
relevante EU-Gesetzgebung in den Bereichen Arbeitsschutz und Umwelt. Bedenken, die mit 
der Verwendung natürlicher Primärrohstoffe verbunden sind, sind daher bereits ausreichend 
von der existierenden Gesetzgebung abgedeckt.

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 198
Tytuł I rozdział 1 artykuł 2 ustęp 1 litera ca) (nowa)

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

Or. en

Uzasadnienie

There is already a significant amount of transport legislation and this should not be 
duplicated by REACH. It was never the aim of REACH to change any rules in the transport 
sector - accordingly it should be excluded for reasons of clarity.

Poprawkę złożył Robert Sturdy

Poprawka 199
Tytuł I rozdział 1 artykuł 2 ustęp 1 litera ca) (nowa)

(ca) odpadów do ostatecznego 
unieszkodliwienia, jak zdefiniowano w 
Załączniku II A dyrektywy 91/156/EWG

Or. en

Uzasadnienie

Inclusion of secondary raw materials in the scope of REACH would discourage recycling of 
some metals alloys. REACH should make it clear that materials defined as waste should be 
outside of the scope of REACH. This would also ensure there would not be a duplication of 
effort on waste legislation.
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Poprawkę złożyli Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber

Poprawka 200
Tytuł I rozdział 1 artykuł 2 ustęp 1 litery ca), cb), cc) i cd) (nowe)

(ca) żywności i pasz określonych w 
rozporządzeniu (WE) nr 178/2002
(cb) dodatków do żywności określonych w 
dyrektywie 89/107/EWG
(cc) środków aromatyzujących określonych 
w dyrektywie 88/388/EWG
(cd) dodatków paszowych określonych w 
rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003

Or. de

Uzasadnienie

Mit der Aufnahme dieser Ausnahme vom Anwendungsbereich von REACH könnten die 
Ausnahmen und Freistellungen in den Kapiteln "Registrierung und Zulassung" ersatzlos 
gestrichen werden.

Poprawkę złożyli Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 201
Tytuł I rozdział 1 artykuł 2 ustęp 1 litera ca) (nowa)

(ca) substancji wykorzystywanych w reakcji 
na nieprzewidziane problemy, które 
spowodowałyby obniżenie jakości lub 
wstrzymanie produkcji, pod następującymi 
warunkami:
i) uprzednia rejestracja nie jest możliwa z 
pilnych powodów, oraz
ii) późniejsza rejestracja ma miejsce jeżeli 
powtórne użycie substancji jest 
prawdopodobne, oraz
iii) nieprzewidziane stosowanie uwzględnia  
obowiązujące ustawodawstwo dotyczące 
bezpieczeństwa pracowników.

Or. en
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Uzasadnienie

Unforeseen problems with process chemicals may require immediate reactions so as to avoid 
suboptimal or even the stop of production (“trouble-shooting”). The concept of prior 
registration for substance uses can only be respected under the assumption that all possible 
problems and the required responses are foreseeable. This is not the case. An exemption for 
“trouble-shooting” is therefore required, which, however, should be kept within strict 
boundaries so as not to become a loophole in the REACH system. The three cumulative 
conditions set shall ensure this.

Poprawkę złożyli Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta 
Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna 
Hennicot-Schoepges + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 

Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + Anne 
Laperrouze

Poprawka 202
Tytuł I rozdział 1 artykuł 2 ustęp 1a (nowy)

(1a) Niniejsze rozporządzenie nie ma 
zastosowania w przypadku gdy substancja 
jest stosowana:
(b) w produktach leczniczych stosowanych 
u ludzi lub do celów weterynaryjnych 
objętych rozporządzeniem Rady (EWG) nr 
2309/931, dyrektywą 2001/82/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady2 oraz 
dyrektywą 2001/83/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady3;
- w artykułach spożywczych objętych 
rozporządzeniem 178/2002/WE oraz 
dyrektywą Rady 88/388/EWG z dnia 22 
czerwca 1988 w sprawie zbliżenia 
ustawodawstwa Państw Członkowskich 
odnoszących się do środków 
aromatyzujących przeznaczonych do użytku 
w artykułach spożywczych i materiałów 
źródłowych służących do ich produkcji, 
łącznie z substancjami dodawanymi do 
żywności objętymi dyrektywą Rady 
89/107/EWG oraz środkami 
aromatyzującymi jak zdefiniowano w 
decyzji Komisji 1999/217/WE
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- w dodatkach stosowanych w żywieniu 
zwierząt objętych rozporządzeniem Rady 
1831/2003, w tym dodatków objętych 
dyrektywą Rady 70/524/EWG
- w produktach żywienia zwierząt objętych 
dyrektywą Rady 82/471/EWG4

- w wyrobach medycznych
- w materiałach przeznaczonych do 
kontaktu z żywnością, objętych dyrektywą 
Rady 89/109/EWG
- w  środkach ochrony roślin objętych 
dyrektywą Rady 91/414/EWG
- w produktach biobójczych objętych 
dyrektywą Rady 98/8/WE
1Dz.U. L 214, z 24.08.1993, str.1
2Dz.U. L 311, z 28.11.2001, str. 1
3Dz.U. L 311 z 28.11.2001, str. 67
4Dz.U. L 213, z 21.07.1982, str. 8

Or. xm

Uzasadnienie

For reasons of simplification and consolidation, one provision should list all the exemptions 
from the scope. These exemptions are mostly spread in the text (see Articles 4, 8 and 53) and 
partly closely linked to exempted provisions (for example, a foodstuff is a preparation made 
of food ingredients and food additives. Food additives are exempted from Registration, but 
not food ingredients or processing aids. There is no reason to apply different rules to them).

Linked to amendments to articles 4, 8 and 53-5. (Oomen-Ruijten and others + Anne 
Laperrouze)

Le sostanze regolamentate già dalle rispettive normative verticali, opportunamente integrate, 
devono essere escluse dal campo di applicazione del REACH. Il presente emendamento è 
collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo I: Questioni 
generali. (Vernola e altri)

Poprawkę złożył Martin Callanan

Poprawka 203
Tytuł I rozdział 1 artykuł 2 ustęp 1a, 1b, 1c (nowy)

1a Przepisy zawarte w Tytułach II, III, V i 
VI nie mają zastosowania w przypadku gdy 
substancja jest produkowana lub 
importowana w celu wykorzystania do  
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produkcji następujących produktów 
końcowych lub w przypadku gdy substancja 
jest w nich wykorzystana:
(a) produkty lecznicze stosowane u ludzi 
lub do celów weterynaryjnych, objęte 
rozporządzeniem (WE) nr 726/2004 i 
dyrektywami 2001/82/WE oraz 
2001/83/WE;
(b) żywność, jak zdefiniowano w 
rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 w tym:
(i) substancje dodawane do artykułów 
spożywczych objęte dyrektywą 
89/107/EWG;
(ii) środki aromatyzujące używane w 
artykułach spożywczych objęte decyzją 
Komisji 1999/217/WE;
(c) produkty żywienia zwierząt; w tym
(i) dodatki stosowane w żywieniu zwierząt 
objęte rozporządzeniem (WE) 
1831/2003;oraz
(ii) produkty żywienia zwierząt objęte 
dyrektywą Rady 82/471/EWG;
(d) materiały przeznaczone do kontaktu z 
żywnością objęte rozporządzeniem (WE) 
2004/1935;
(e) produkty kosmetyczne, objęte dyrektywą 
76/768/EWG;
(f) wyroby medyczne, objęte dyrektywami 
90/358/EWG, 93/42/EWG lub 98/79/EWG;
(g) środki ochrony roślin objęte dyrektywą 
91/414/EWG;
(i) produkty biobójcze objęte dyrektywą 
Rady 98/8/WE;
1b.Przepisy zawarte w Tytule VII nie mają 
zastosowania w przypadku zastosowań 
substancji wymienionych w ustępie 2a 
(nowym) oraz dodatkowo w przypadku 
następujących zastosowań: 
(a) zastosowań jako wyodrębnione 
półprodukty w miejscu wytwarzania albo 
jako transportowane wyodrębnione 
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półprodukty;
(b) zastosowań jako paliw silnikowych, 
objętych dyrektywą 98/70/WE;
(c) zastosowań jako paliwa w ruchomych 
albo stałych urządzeniach służących do 
spalania produktów na bazie olejów 
mineralnych i zastosowania jako paliw w 
systemach zamkniętych.
1c.Przepisy zawarte w Tytułach IV i X nie 
mają zastosowania w przypadku 
preparatów wymienionych w punktach (a) 
do (f) ustępu 2a lub w przypadku substancji 
zawartych w tych preparatach.

Or. en

Uzasadnienie

A number of substances which are already regulated under other Community legislation are 
given exemptions from various requirements of REACH.  For example, cosmetic products, 
food contact materials, biocidal and plant protection products, and medical devices are 
already regulated in specific Community legislation and therefore should be exempted from 
the obligation to register.  At present, exemptions to various requirements are scattered 
throughout the text, and in particular:
• in Title II, Chapter 1, Article 4, paragraph 1
• in Title VII, Chapter 1, Article 53. paragraphs 5 and 6
As a result, the scope of the exemptions is difficult to determine and is sometimes unclear.  
The proposed amendment, suggested by the Committee on Industry Research and Energy, 
pulls all the exemptions together in one place, under a new Title I, Chapter I, Article 2.  This 
consolidation and clarification:
• avoids unnecessary administration by ensuring that REACH does not duplicate existing 

legislation;
• improves workability by making it easier for a manufacturer or importer to determine 

what is covered and avoids possible confusion and errors. 

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 204
Tytuł I rozdział 1 artykuł 2 ustęp 1a, 1b (nowy)

1a.Przepisy zawarte w Tytulach niniejszego 
rozporzadzenia w sprawie rejestracji, oceny, 
udostepniania danych, informacji w 
lancuchu dostaw, dalszych uzytkowników 
oraz udzielania zezwoleń nie mają 
zastosowania w przypadku gdy substancja 
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jest stosowana w, lub jest stosowana jako:
(a) produkt leczniczy stosowany u ludzi lub 
do celów weterynaryjnych objęte 
rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2309/93, 
dyrektywą 2001/82/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady oraz dyrektywą 
2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady;
(b) żywność, jak zdefiniowano w 
rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 w tym:
- substancje dodawane do artykułów  
spożywczych, objętych dyrektywą 
89/107/EWG; oraz w
- środki aromatyzujące w artykułach 
spożywczych, objęte decyzją Komisji 
1999/217/WE;
(c) produkty żywienia zwierząt, w tym:
- dodatki stosowane w produktach żywienia 
zwierząt objęte rozporządzeniem (WE) nr 
1831/2003 w sprawie dodatków 
stosowanych w żywieniu zwierząt; oraz
- produktów żywienia zwierząt objętych 
dyrektywą 82/471/WE;
(d) środki ochrony roślin objęte dyrektywą 
91/414;
(e) produkty biobójcze, objęte dyrektywą 
98/8/WE;
(f) wyroby medyczne, objęte dyrektywami 
90/385/EWG, 93/42/EWG lub 98/79/EWG;
(g) materiały przeznaczone do kontaktu z 
żywnością, objęte rozporządzeniem 
2004/1935/WE;
1b.Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie bez uszczerbku dla 
prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego 
miejsca pracy.

Or. en

Uzasadnienie

All exemptions from the scope of the Regulation should be collected in Article 2 so that 
enterprises who will not have to apply REACH do not have to study the whole proposal but 
will quickly be able to decide whether they have any obligations. 
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In order to avoid duplication of work for enterprises and authorities, all those substances 
used in products governed by specific Community legislation (such as pesticides,  medical 
devices and food contact materials) should be exempt from the scope of the titles on 
Registration, Evaluation, Authorisation, Information in the supply chain and Downstream 
user obligations . 

Instead of reference to some of the individual relevant directives on workplace legislation, it 
is appropriate to ensure with a general reference that all existing legislation in this field 
prevails.

Poprawkę złożyli Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 205
Tytuł I rozdział 1 artykuł 2 ustęp 2

2. Niniejsze rozporządzenie nie narusza 
przepisów:
a) Dyrektywy Rady 89/391/EWG;
b) Dyrektywy 90/394/EWG;
c) Dyrektywy Rady 98/24/EWG;
d) wspólnotowych, które regulują transport 
substancji niebezpiecznych i substancji 
niebezpiecznych w preparatach koleją, 
drogą, śródlądową drogą wodną, morską 
albo powietrzną.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Soll sicherstellen, dass nicht zwei Vorschriften (Arbeitsschutz- bzw. Transportrecht) parallel 
anzuwenden sind. Der Verordnungsvorschlag fordert die gleichzeitige Anwendung auf 
denselben Tatbestand.

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 206
Tytuł I rozdział 1 artykuł 2 ustęp 2 d)

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

skreślony
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morską albo powietrzną.

Or. en

Uzasadnienie

Consequence of amendment on Article 2, paragraph 1, point (ca) new.

Poprawkę złożył Jonas Sjöstedt

Poprawka 207
Tytuł I rozdział 1 artykuł 2 ustęp 2 litera da) (nowa)

(da) (przepisów) wspólnotowych 
dotyczących środowiska.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyli Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta 
Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna 

Hennicot-Schoepges + Anne Laperrouze

Poprawka 208
Tytuł I rozdział 1 artykuł 2 ustęp 2a (nowy)

2a.Substancje inne niż substancje 
wyłączone z zakresu niniejszego 
rozporządzenia w myśl art. 2, są wyłączone 
z zakresu Tytułów II, VI, VII oraz VIII, jak 
określono w każdym z tych Tytułów, gdyż 
ich oddziaływanie na zdrowie ludzkie i 
środowisko jest stosownie  uregulowane 
przez inne ustawodawstwo wspólnotowe.  
Lista substancji wyłączonych może zostać 
zmieniona na mocy decyzji Komisji, 
przyjętej zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 130 ust. 3, na podstawie 
zalecenia Agencji lub z inicjatywy Komisji.
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Or. en

Uzasadnienie

This general clause establishes (1) the criteria for exemption (“adequacy”, as often referred 
to in the explanatory memorandum) and (2) a mechanism for the easy adaptation of the list of 
exclusions/exemptions to these criteria (to resolve conflicts between REACH and sectorial 
legislation that could be discovered at a later stage and to take account of the evolution of 
sectorial EU legislation). This was also the approach chosen in Council Directive 92/32/EEC 
(7th amendment of the Dangerous Substances Directive).

Poprawkę złożyli Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio 
Berlato

Poprawka 209
Tytuł I rozdział 1 artykuł 2 ustęp 2a (nowy)

2a) Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
wszystkich substancji, artykułów i wyrobów 
na terytorium Unii Europejskiej. Niniejsze 
rozporządzenie stosuje się przy 
poszanowaniu zasad sprawiedliwej i 
uczciwej konkurencji między podmiotami 
produkującymi substancje, wyroby i 
preparaty w Państwach Członkowskich 
oraz podmiotami produkującymi 
substancje, wyroby i preparaty w krajach 
trzecich i importującymi je, pod 
jakąkolwiek postacią, na terytorium Unii 
Europejskiej. W przypadku, gdyby 
stosowanie niniejszego rozporządzenia 
prowadziło do powstania warunków 
bardziej sprzyjających dla tego rodzaju 
importu niż dla europejskiej produkcji 
substancji, preparatów i wyrobów, Komisja 
podejmie wszelkie środki konieczne dla 
przywrócenia sprawiedliwego traktowania 
wszystkich podmiotów.

Or. it

Uzasadnienie

L’importazione di taluni articoli, sostanze e preparati che non sono soggetti alle regole alle 
quali sono obbligati i medesimi prodotti fabbricati nell’Unione Europea rischia di essere 
favorita dal sistema REACH così come proposto dalla Commissione. Il minore livello di 
controlli richiesto al prodotto importato lo rende meno costoso, consente di poter utilizzare 
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un più ampio complesso di materie prime e non garantisce la tutela dell'ambiente e della 
salute.
Le norme UE già esistenti impongono parametri molto più severi ai produttori europei di 
sostanze chimiche. Gli importatori di articoli nell’Unione Europea devono sottostare alle 
stesse norme che si applicano ai produttori europei.

Poprawkę złożył Guido Sacconi

Poprawka 210
Tytuł I rozdział 1 artykuł 2 ustęp 2a (nowy)

(2a) Niniejsze rozporządzenie nie narusza 
zakazów i ograniczeń zawartych w 
dyrektywie Rady 76/768/EWG w wersji 
zmienionej, dotyczących: 
a) zakazu testowania na zwierzętach 
gotowych produktów kosmetycznych oraz 
ich składników lub kombinacji składników; 
oraz
b) wprowadzania do obrotu produktów 
kosmetycznych, których niektóre lub 
wszystkie składniki bądź wyrób końcowy 
były testowane na zwierzętach.
W przypadku gdy substancje używane 
jedynie jako składniki kosmetyków są 
objęte niniejszym rozporządzeniem, 
wszelkie testowanie takich substancji na 
zwierzętach, w celu dokonania 
jakiejkolwiek oceny wymaganej przez 
niniejsze rozporządzenie jest zabronione.

Or. en

Uzasadnienie

Replaces amendment 18 by the rapporteur by making it clear that the purpose is to prevent 
animal testing on cosmetics which has been banned under the 7th modification of the 
cosmetics directive to be reintroduced through REACH.

Poprawkę złożyli Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Poprawka 211
Tytuł I rozdział 1 artykuł 2 ustęp 2a (nowy)
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2a) Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
wszystkich substancji, wyrobów i 
preparatów importowanych na terytorium 
Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie nie może w żaden 
sposób sprzyjać nierównemu traktowaniu 
substancji, wyrobów i preparatów 
pochodzących z Państw Członkowskich 
oraz substancji, wyrobów oraz preparatów 
wyprodukowanych w krajach trzecich i 
sprowadzonych na terytorium Unii 
Europejskiej.
Komisja Europejska przedstawi wytyczne 
mające na celu zagwarantowanie 
stosowania tej zasady.

Or. it

Uzasadnienie

Il sistema REACH cosí come proposto dalla Commissione offre un basso livello di protezione 
per la produzione europea dalla concorrenza sleale dei Paesi extra europei. Le norme UE già 
esistenti impongono parametri molto più severi ai produttori europei di sostanze chimiche. 
Gli importatori di articoli nell’Unione Europea devono sottostare alle stesse norme che si 
applicano ai produttori europei. L'emendamento proposto sollecita l'istituzione di un quadro 
normativo equilibrato per i produttori europei e per quelli extra – europei.

Poprawkę złożyli Dagmar Roth-Behrendt + Chris Davies

Poprawka 212
Tytuł I rozdział 1 artykuł 2 ustęp 2a (nowy)

2a.Niniejsze rozporządzenie nie narusza 
zakazów i ograniczeń zawartych dyrektywie 
Rady 76/768 w wersji zmienionej, 
dotyczących:
(a)  testowania na zwierzętach ostatecznych 
formuł produktów kosmetycznych, bądź 
niektórych lub wszystkich ich 
składników;oraz
(b) wprowadzania do obrotu produktów 
kosmetycznych, których niektóre lub 
wszystkie składniki bądź wyrób końcowy 
były testowane na zwierzętach.



AM\565896PL.doc 71/1 PE 357.816v01-00

PL

W przypadku gdy substancje używane 
jedynie jako składniki kosmetyków są 
objęte niniejszym rozporządzeniem, 
wszelkie testowanie takich substancji na 
zwierzętach, w celu dokonania 
jakiejkolwiek oceny wymaganej przez 
niniejsze rozporządzenie jest zabronione.

Or. en

Uzasadnienie

This amendment aims to safeguard the 7th amendment of the Cosmetics Directive with its 
provisions on banning animal testing and the marketing of products based on animal testing.

Poprawkę złożyli Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, Anders Wijkman, 
Miroslav Ouzký

Poprawka 213
Tytuł I rozdział 2 artykuł 3 ustęp 1

1. Substancja oznacza pierwiastek 
chemiczny lub jego związki w stanie, w 
jakim występują w przyrodzie albo zostają 
uzyskane za pomocą procesu 
produkcyjnego, ze wszystkimi dodatkami 
wymaganymi do zachowania ich trwałości, 
oraz wszystkimi zanieczyszczeniami 
powstałymi w wyniku zastosowanego 
procesu produkcyjnego, wyłączając 
rozpuszczalniki, które można oddzielić bez 
wpływu na stabilność i skład substancji;

1. Substancja oznacza pierwiastek 
chemiczny lub jego związki w stanie, w 
jakim występują w przyrodzie albo zostają
uzyskane za pomocą procesu 
produkcyjnego, ze wszystkimi dodatkami 
wymaganymi do zachowania ich trwałości, 
oraz wszystkimi zanieczyszczeniami 
obecnymi po zastosowaniu procesu 
produkcyjnego lub występującymi w 
naturze i uzyskiwanymi jako część 
substancji, wyłączając rozpuszczalniki, 
które można oddzielić bez wpływu na 
stabilność i skład substancji;

Or. en

Uzasadnienie

The proposal uses a definition of substance that is based on legislation that mainly aims at 
regulating man-made chemicals.  Thus, the proposal’s definition of substance exempts from 
its requirements impurities “deriving from the process used”.  It should be made clear that 
this exemption extends to impurities occurring in nature.

As a practical matter, it will be extremely difficult for paper and tissue paper manufactures to 
comply with the requirements of the proposed REACH Regulation for each and every of the 
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natural impurities that are co-extracted with the cellulose from wood.

Poprawkę złożył Jonas Sjöstedt

Poprawka 214
Tytuł I rozdział 2 artykuł 3 ustęp 1

1. Substancja oznacza pierwiastek 
chemiczny lub jego związki w stanie, w 
jakim występują w przyrodzie albo zostają 
uzyskane za pomocą procesu 
produkcyjnego, ze wszystkimi dodatkami 
wymaganymi do zachowania ich trwałości, 
oraz wszystkimi zanieczyszczeniami 
powstałymi w wyniku zastosowanego 
procesu produkcyjnego, wyłączając 
rozpuszczalniki, które można oddzielić bez 
wpływu na stabilność i skład substancji;

1. Substancja oznacza pierwiastek 
chemiczny lub jego związki w stanie, w 
jakim występują w przyrodzie albo zostają 
uzyskane za pomocą procesu 
produkcyjnego, ze wszystkimi dodatkami 
wymaganymi do zachowania ich trwałości, 
oraz wszystkimi zanieczyszczeniami 
powstałymi w wyniku zastosowanego 
procesu produkcyjnego, wyłączając 
rozpuszczalniki, które można oddzielić bez 
wpływu na stabilność i skład substancji. Do 
substancji zaliczają się wyroby zawierające 
samą substancję lub substancję 
występującą w preparacie gdzie zamierzone 
jest uwolnienie substancji w normalnych i 
racjonalnie przewidywalnych warunkach 
stosowania,

Or. en

Uzasadnienie

An article which intentionally releases a substance such as an ink cartridge or a fire 
extinguisher must be subject to suitable requirements. The same provisions should apply to 
these substances regardless of the fact that they are within a container or package and then 
released. If this is not amended this category of products will be subject to less demands than 
other articles.

Poprawkę złożyli Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta 
Korhola, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, 

Philippe Busquin + Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 215
Tytuł I rozdział 2 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 szczególnych 
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właściwości substancji;

Or. xm

Uzasadnienie

Metallic alloys are considered in current EU legislation to be “preparations” since they are 
composed of two or more substances (metals). 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. When the alloy cools down to room temperature its new crystalline structure and 
specific properties are retained.

Alloys, being preparations, do not have to be registered but the safety of the use of metals in 
alloys (by far the major use of metals) does need to be assessed. In order to determine 
correctly the potential risk when dealing with alloys, they should be evaluated on the basis of 
their own new intrinsic properties and not according to the potential dangers of the individual 
substances they are composed of. Due to this, the European Commission has been requested, 
in the directive on dangerous preparations (1999/45/EC), to investigate the need for a 
specific method of classification of alloys, taking into account their particular chemical 
properties.

Although it is acknowledged in Annex I a of the REACH proposal that alloys are “special 
preparations”, this is not specified in the legislative part of the draft text. Without the 
recognition that they are special preparations, the almost 30,000 commercial alloys would be 
evaluated incorrectly since they would be assessed according to the properties of their 
individual components. This would result in inaccurate information being passed along the 
supply chain. The development and communication of accurate information about the risks of 
substances and preparations is one of the primary objectives of the REACH proposal and is 
essential to the duty of care of producers of alloys.(Oomen-Ruijten and others)

Metallische Legierungen werden im derzeitigen REACH-Vorschlag der Kommission als 
“Zubereitungen” angesehen, da sie sich aus zwei oder mehreren Stoffen (Metallen) 
zusammensetzen. Die Einzelstoffe verschmelzen jedoch in der Legierung zu einem neuen, 
nicht mehr löslichen Kristallgitter, aus dem sie mit mechanischen Mitteln nicht mehr 
herausgelöst werden können und das völlig andere Eigenschaften als die Ausgangsstoffe hat. 
Durch den Abkühlungsprozess der Legierung auf Raumtemperatur werden ihre neue Struktur 
und die spezifischen Eigenschaften dauerhaft gesichert ( Krahmer und andere)

Poprawkę złożyli Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta 
Korhola, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, 

Philippe Busquin

Poprawka 216
Tytuł I rozdział 2 artykuł 3 ustęp 2a (nowy)
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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;

Or. en

Uzasadnienie

The UN has agreed a definition of metallic alloys within the context of the Globally 
Harmonized System for Chemical Classification and Labelling (GHS) approved by the UN 
Economic and Social Council Subcommittee of Experts on the GHS in December 2002 and 
published in March 2003. This definition should be included in REACH as a new definition.
The Commission has agreed that there is a need for a Technical Guidance Document (TGD), 
to be prepared by industry in consultation with the Commission and Member Stated, for the 
assessment of "metals" i.e. metals, alloys and inorganic metal compounds. A TGD cannot be 
referred to in the legislation, but there should be a clear link between the legislation and the 
materials to which the TGD applies. Inorganic metal compounds and metals are "substances" 
as defined in article 3, but alloys are not defined.

Poprawkę złożył Robert Sturdy

Poprawka 217
Tytuł I rozdział 2 artykuł 3 ustęp 2a (nowy)

(2a) Substancje naturalnie występujące 
oznaczają substancje występujące w 
naturze nie poddawane żadnym procesom 
za wyjątkiem obróbki ręcznej, procesu 
grawitacyjnego lub obróbki mechanicznej,  
procesu rozpuszczania w wodzie, flotacji, 
podgrzewania w celu usunięcia wody, bądź 
uzyskiwania w jakikolwiek sposób z 
powietrza, bez chemicznej zmiany 
substancji.

Or. en

Uzasadnienie

To improve workability, REACH should also include a definition of "naturally occurring".
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Poprawkę złożyli Liam Aylward + Avril Doyle

Poprawka 218
Tytuł I rozdział 2 artykuł 3 ustęp 3

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 wytworzony 
przez człowieka zawierający lub składający 
się z jednej lub kilku substancji i/lub 
jednego lub kilku preparatów, który 
podczas produkcji otrzymuje określony 
kształt, wygląd zewnętrzny lub konstrukcję 
odpowiadające jego zastosowaniu;

Or. en

Uzasadnienie

The Commission’s proposed definition is a significant departure from the definition the EU 
has historically applied to define an article. It is essential to reliably distinguish between 
substances/preparations and finished products, the currently proposed phrase “determining 
its end-use function to a greater degree than its chemical composition does” would create 
confusion. The amendment to the definition would better reflect what is meant in the context 
of this Regulation.

Poprawkę złożyli Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Poprawka 219
Tytuł I rozdział 2 artykuł 3 ustęp 3

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. Cła na wyroby 
wynikające z niniejszego rozporządzenia 
stosują się do wyrobów w przypadku gdy 
podlegają one sprzedaży pomiędzy 
odrębnymi osobami prawnymi;

Or. en
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Uzasadnienie

Clarity is needed on what constitutes an article, in particular as far as complex products that 
are in fact a collection of articles. The proposed clarification would ensure that measures are 
taken as early as possible in the supply chain to address the duties of REACH, and prevent 
that obligations are pushed downstream.

Poprawkę złożyli Chris Davies, Frédérique Ries

Poprawka 220
Tytuł I rozdział 2 artykuł 3 ustęp 8a (nowy)

„producent wyrobu” oznacza osobę 
fizyczną lub prawną która
- wytwarza i sprzedaje pod własnym 
znakiem firmowym
- odsprzedaje pod własnym znakiem 
firmowym produkt wytwarzany przez 
innego dostawcę; taki odsprzedawca nie 
jest uważany za producenta jeżeli znak 
firmowy produkcji pojawia się na 
produkcie
- importuje zawodowo na rynek Wspólnoty

Or. en

Uzasadnienie

REACH operates with definitions for producers/importers and downstream users of chemical 
substances. There is a need to include workable definitions for importers and producers of 
articles, which will also deal with the practicalities of REACH obligation for own label 
producers. In order to ensure workability the producer definition should be based on the 
wording used in existing EU directives.

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Poprawka 221
Tytuł I rozdział 2 artykuł 3 ustęp 12

12. Stosowanie oznacza obróbkę, 
formowanie, zużycie, przechowywanie, 
konserwację, przetwarzanie, napełnianie 
zbiorników, przenoszenie z jednego 

12. Stosowanie oznacza obróbkę, 
formowanie, zużycie, przechowywanie, 
konserwację, przetwarzanie, napełnianie 
zbiorników, przenoszenie z jednego 
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zbiornika do innego, mieszanie, 
wytwarzanie wyrobu i każde inne 
wykorzystanie;

zbiornika do innego, mieszanie, 
wytwarzanie wyrobu i każde inne w 
dostatecznym stopniu zdefiniowane 
wykorzystanie;

Or. de

Uzasadnienie

Die Verwendungen müssen derart definiert werden, dass sie mit den Expositionskategorien 
zusammen ein praktikables REACH-System ermöglichen.

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Poprawka 222
Tytuł I rozdział 2 artykuł 3 ustęp 13a (nowy)

13a. Kategoria narażenia oznacza 
klasyfikację scenariuszy narażenia do 
kategorii określanych w oparciu o 
właściwości substancji i dane dotyczące 
narażenia.

Or. de

Uzasadnienie

Durch die Einführung von Expositionskategorien können die Pflichten für die 
nachgeschalteten Anwender erleichtert werden. Mögliche Kriterien zur Kategorisierung sind: 
Zusammenfassung von Stoffanwendungen mit vergleichbarem Expositionsmuster (Höhe, 
Häufigkeit, Dauer und Expositionspfad). Mit Hilfe von Expositionskategorien lassen sich die 
Einzelanwendungen Gruppen zuordnen, für die eine standardmäßige Expositionsabschätzung 
möglich ist. Damit können auch die Bewertungen der einzelnen Phasen im Lebenszyklus des 
Produktes entbehrlich werden, da nur die tatsächliche Exposition für die Risikobewertung 
maßgeblich ist.

Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 223
Tytuł I rozdział 2 artykuł 3 ustęp 13a (nowy)

13a. Kategoria narażenia oznacza 
klasyfikację do grupy zastosowań. 
Kategoria narażenia składa się z 
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następujących parametrów:

• typu narażenia: ustne, skórne, poprzez 
wdychanie, środowisko naturalne, 
zamknięty system

• czasu trwania narażenia: jednorazowe -
rzadkie, częste - trwałe

• użytkownika: prowadzący działalność 
gospodarczą, odbiorca końcowy

Or. de

Uzasadnienie

Ohne vorgegebene und eindeutig definierte Expositionskategorien wird es für die 
nachgeschalteten Anwender von Chemikalien keine Rechts- und Planungssicherheit geben. Es 
sollte deshalb in der Verordnung einen Katalog mit branchenübergreifenden 
Expositionskategorien geben, der alle Verwendungszwecke abdeckt. Dies würde nicht nur die 
Praktikabilität des Systems erhöhen, sondern auch den nachgeschalteten Anwendern 
Rechtssicherheit gewähren sowie die Probleme des Know-how-Schutzes weitestgehend lösen.

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 224
Tytuł I rozdział 2 artykuł 3 ustęp 14, część wprowadzająca

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

14. Półprodukt oznacza substancję, która 
jest wyprodukowana, zużywana albo 
używana wyłącznie do obróbki chemicznej 
(zwanej dalej syntezą) w celu 
przekształcenia jej w inną substancję przez 
producenta lub w jego imieniu, bądź przez 
innych producentów chemikaliów 
nabywających półprodukty w tym celu. 
Ilość substancji stosowanej jako półprodukt 
podlega przepisom Tytułu IV a ilość 
substancji sprzedawanej z przeznaczeniem 
do określonych innych zastosowań podlega 
przepisom Tytułu II.

Or. en

Uzasadnienie

Many substances are used exclusively or predominantly as intermediates in the manufacture 
of other chemical substances or polymers. A chemical intermediate may be used within the 
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same legal entity responsible for its manufacture and may also be sold to third parties as a 
raw material for conversion in their facilities.  In either case, when used as a chemical 
intermediate the substance is used under good manufactural practice by the chemical industry 
under conditions to provide for human and environmental safety.

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 225
Tytuł I rozdział 2 artykuł 3 ustęp 14 c)

14 (c) transportowany wyodrębniany 
półprodukt oznacza półprodukt nie 
spełniający
kryteriów niewyodrębnianego półproduktu i 
transportowany pomiędzy albo dostarczany 
do innych miejsc wytwarzania;

14 (c) transportowany wyodrębniany 
półprodukt oznacza półprodukt nie 
spełniający kryteriów niewyodrębnianego 
półproduktu i transportowany pomiędzy albo 
dostarczany do innych miejsc wytwarzania; 
niezależnie od tego, czy własność 
półproduktu jest przenoszona z jednej osoby 
prawnej na drugą;

Or. en

Uzasadnienie

Articles 3.14(i) and (ii) provide definitions for on-site isolated intermediate and for 
transported isolated intermediate. Article 3.15 defines "site" as a single location, in which 
certain infrastructure and facilities are shared.  Neither 3.14(ii) nor (iii) make it clear 
whether transfer of ownership of the intermediate between legal entities is allowed.  If this is 
not the case, it is likely that an intermediate transferred and used within a legal entity be 
subject to Title IV whereas the same intermediate sold to another legal entity, either on the 
same site or at a distance, be subject to Title II.

Poprawkę złożyli Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, Anders Wijkman, 
Miroslav Ouzký

Poprawka 226
Tytuł I rozdział 2 artykuł 3 ustęp 14a (nowy)

14a.Substancja chemicznie 
niemodyfikowana oznacza substancję, 
której struktura chemiczna pozostaje bez 
zmian, nawet jeżeli została ona poddana 
procesowi chemicznemu - na przykład w 
przypadku gdy substancja została poddana 
obróbce chemicznej w celu usunięcia 
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nieczystości;

Or. en

Uzasadnienie

The proposal exempts from registration substances “occurring in nature if they are not 
chemically modified during their manufacturing.”  The basic raw material used for paper and 
board production are cellulose pulp, which is of natural origin. Some of the cellulose pulp 
may be extracted by dissolving or softening the resinous material between the fibres and thus 
facilitating their separation.  REACH should make clear that this chemical process does not 
chemically modify the cellulose pulp.

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 227
Tytuł I rozdział 2 artykuł 3 ustęp 19

19. Właściwy organ oznacza władzę albo 
władze albo organy ustanowione przez 
Państwa Członkowskie w celu realizowania 
zobowiązań wynikających z niniejszego 
rozporządzenia;

19. Właściwy organ oznacza centralną 
agencję ustanowioną w celu realizowania 
zobowiązań wynikających z niniejszego 
rozporządzenia;

Or. de

Uzasadnienie

Um Wettbewerbsverzerrungen im Binnenmarkt zu vermeiden, sollten alle REACH-Prozesse 
von der zentralen Chemikalienagentur durchgeführt werden.

Poprawkę złożyli Guido Sacconi + Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna Hennicot-

Schoepges

Poprawka 228
Tytuł I rozdział 2 artykuł 3 ustęp 20, część wprowadzająca

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 w ciągu okresu pomiędzy 
18 września 1981 r. i datą wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia spełniła co 
najmniej jedno z następujących kryteriów:
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Or. it

Uzasadnienie

L'EINECS repertoria le sostanze commercializzate alla data del 18 settembre 1981. Un 
riferimento a tale data permetterà di evitare ai produttori di dover provare che la sostanza 
era effettivamente commercializzata 15 anni prima dell'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 229
Tytuł I rozdział 2 artykuł 3 ustęp 22

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

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

Or. en

Uzasadnienie

This amendment clarifies that product and process related research and development can 
cover substances on their own, in preparations and in articles. Linked to amendments to 
article 4a, article 7 and article 34(4).

Poprawkę złożył Guido Sacconi

Poprawka 230
Tytuł I rozdział 2 artykuł 3 ustęp 22

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

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

Or. it

Uzasadnienie

I cambiamenti proposti specificano più chiaramente che lo sviluppo del prodotto comprende 
anche preparati ed articoli usati nei test pilota in condizioni reali.

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 231
Tytuł I rozdział 2 artykuł 3 ustęp 23

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

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

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 232
Tytuł I rozdział 2 artykuł 3 ustęp 24

24. Własny użytek rejestrującego oznacza 
przemysłowe albo inne zawodowe 
stosowanie przez rejestrującego;

24. Kategoria narażenia rejestrującego 
oznacza kategorię narażenia, która 
obejmuje przemysłowe albo inne zawodowe 
stosowanie przez rejestrującego;

Or. de

Uzasadnienie

Siehe Begründung zu Änderungsantrag  zu Artikel 3, Nr 13a.
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Poprawkę złożyli Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Poprawka 233
Tytuł I rozdział 2 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, 
włączając w to użycie na potrzeby własne, 
albo które jest mu oznajmione na piśmie 
przez bezpośredniego dalszego użytkownika 
i które jest określone w karcie 
charakterystyki przekazaną temuż dalszemu 
użytkownikowi;

25. Zidentyfikowane stosowanie oznacza 
stosowanie substancji, wyrażone na 
podstawie istotnych chemicznych 
właściwości 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 przekazaną temuż dalszemu 
użytkownikowi;

Or. it

Uzasadnienie

La definizione di uso identificato non deve comprendere l'uso proprio, in quanto l'obbligo di 
comunicare un utilizzo specifico determina spesso il trasferimento di una strategia tecnica e 
una ingiusta esposizione alla concorrenza. Il riferimento alle proprietà intrinseche rimuove 
questo ostacolo. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli 
articoli contenuti nel Titolo I: Questioni generali.

Poprawkę złożył Guido Sacconi

Poprawka 234
Poprawka do całości tekstu

Niepożądane stosowanie Nieuzasadnione stosowanie
(Poprawka ta odnosi się do całości 
omawianego tekstu legislacyjnego, z 
uwzględnieniem załączników; przyjęcie 
poprawki będzie wymagało technicznej 
korekty całego tekstu)

Or. it

Uzasadnienie

Sostituisce la nozione di "uso sconsigliato", giuridicamente poco chiara, con quella di "uso 
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non sostenuto". Collegata all'emendamento all'articolo 3, paragrafo 26, dello stesso autore.

Poprawkę złożył Guido Sacconi

Poprawka 235
Tytuł I rozdział 2 artykuł 3 ustęp 26

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

26. Nieuzasadnione stosowanie oznacza 
ograniczenie w stosowaniu w rozumieniu 
Tytułu VIII lub decyzję związaną z 
zagrożeniami wynikającymi z wystawienia 
na działanie dotyczącą wykluczenia 
zidentyfikowanego zastosowania. 
Producent i/lub importer powiadomi 
pisemnie swoich dalszych użytkowników o 
tej decyzji i jej uzasadnieniu co najmniej 18 
miesięcy przed upływem terminów 
określonych w art. 21 ust. 1 i 2;

Or. it

Uzasadnienie

Collega la decisione di non sostenere un uso ad un approccio basato sul rischio e non a 
fattori economici. La nuova definizione è essenziale per assicurare che tutti gli usi sicuri e 
identificati di una sostanza siano registrati.

Poprawkę złożyli Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, 
Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Poprawka 236
Tytuł I rozdział 2 artykuł 3 ustęp 26

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

26. Nieuzasadnione stosowanie oznacza 
takie stosowanie przez dalszego 
użytkownika, które może być w uzasadniony 
sposób nie zalecane przez rejestrującego, 
ponieważ uważa on je za niebezpieczne lub 
ekonomicznie nietrwałe;

Or. en

Uzasadnienie

The words “undesirable use” have an emotional rather than a scientific or legal connotation.  
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Registrants should have the right to advise against uses they consider unsafe or economically 
unsustainable but not against uses they simply do not wish to register.

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 237
Tytuł I rozdział 2 artykuł 3 ustęp 26

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

26. Niepożądane stosowanie oznacza takie 
stosowanie przez dalszego użytkownika, 
które jest nie zalecane przez rejestrującego 
poprzez dostarczenie naukowo popartych 
dowodów świadczących przeciwko 
bezpieczeństwu takiego stosowania;

Or. en

Uzasadnienie

This amendment will strengthen the position of downstream-users within the supply chain. It 
clarifies that registrants may limit the use of a substance by a downstream-user if there is a 
sound scientific reason - particularly with regard to human health and the protection of the 
environment.

Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 238
Tytuł I rozdział 2 artykuł 3 ustęp 26

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

26. Niepożądana kategoria narażenia 
oznacza taką kategorię narażenia 
stosowania przez dalszego użytkownika, 
które jest niezalecane przez rejestrującego;

Or. de

Uzasadnienie

Siehe Begründung zu Änderungsantrag zu Artikel 3, Nr 13a.

Poprawkę złożył Guido Sacconi

Poprawka 239
Tytuł I rozdział 2 artykuł 3 ustęp 28
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28. Rocznie oznacza rok kalendarzowy, 
jeżeli nie określono inaczej;

28. Rocznie oznacza rok kalendarzowy. Z 
wyłączeniem przypadku nowych substancji 
i jeżeli nie określono inaczej, ilości roczne 
liczone są na podstawie średniej produkcji z 
ostatnich trzech lat kalendarzowych, 
podczas których substancja była 
rzeczywiście produkowana przez 
producenta;

Or. it

Uzasadnienie

L'obiettivo è di dare flessibilità al sistema REACH tenendo conto delle fluttuazioni dei volumi 
di produzione. Inoltre, l'emendamento elimina il rischio che una società debba 
improvvisamente ottemperare a requisiti più elevati o più bassi a causa di queste fluttuazioni 
della domanda. Per le sostanze non prodotte in precedenza, si dovrebbe tener conto soltanto 
dell'anno corrente.

Poprawkę złożył Robert Sturdy

Poprawka 240
Tytuł I rozdział 2 artykuł 3 ustęp 29a (nowy)

29a.Ilość równoważna narażeniu na 
działanie określonego tonażu oznacza 
szacunkowy współczynnik narażenia 
konsumentów (z wyłączeniem pracowników 
biorących udział w produkcji, wytwarzaniu 
i transporcie) na działanie substancji i jest 
obliczany przez pomnożenie tonażu 
substancji wytworzonej lub importowanej 
rocznie w przeliczeniu na producenta lub 
importera razy procent rocznego tonażu, 
który może narazić konsumenta na 
działanie substancji.

Or. en

Uzasadnienie

The current priority solely based upon volume cannot be considered a fair indication of 
urgency, nor of potential risk.  The very large number of minerals and ores, and other 
naturally derived products will overwhelm the system during the first phase of registration.  
Thus, by basing the schedule of registration strictly on the tonnage manufactured or imported 
annually, will likely result in delay of testing of man-made chemicals REACH is intended to 
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cover. A definition of TEE is needed as it is  in Article 21.

Poprawkę złożył Robert Sturdy

Poprawka 241
Tytuł I rozdział 2 artykuł 3 ustęp 29a (nowy)

29a. odpady oznaczają każdą substancję, 
preparat lub wyrób objęty dyrektywą Rady 
75/442/EWG.

Or. en

Uzasadnienie

A definition of waste should be included to improve clarity.

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 242
Tytuł I rozdział 2 artykuł 3 ustęp 29a (nowy)

29a.Odpady chemiczne stanowią substancję 
lub preparat powstający w trakcie produkcji 
chemikaliów dla którego  nie ma 
korzystnego zastosowania i których należy 
się pozbyć w sposób profesjonalny w 
uregulowanych prawnie miejscach 
przetwarzania odpadów zgodnie ze 
stosownymi przepisami.  Odpady chemiczne 
zgodnie z powyższą definicją są wyłączone z 
przepisów niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

In contrast to the current legislation, the REACH proposals do not provide a general 
exemption for waste. It is necessary though to clarify the status of waste in the regulation and 
a definition of waste is required.

Poprawkę złożyli Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-
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Cortines, María del Pilar Ayuso González + Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, 
Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Poprawka 243
Tytuł I rozdział 2 artykuł 3 ustęp 29a (nowy)

29a. Definicja małego i średniego 
przedsiębiorstwa została zawarta w 
rozporządzeniu 2003/361/WE z dnia 6 maja 
2003 r.

Or. it

Uzasadnienie

Ai fini di una corretta applicazione della normativa si ritiene necessario inserire la 
definizione di Piccola e Media Impresa, in quanto destinataria particolarmente sensibile 
della procedura. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli 
articoli contenuti nel Titolo I: Questioni generali.(Vernola e altri)

Le Piccole e Medie Imprese rischiano di essere penalizzate dal sistema REACH. È opportuno 
pertanto inserire un procedimento ad hoc per tali soggetti e, conseguentemente, fornire in 
sede di definizioni una descrizione del termine che verrà utilizzato.
Il presente emendamento è collegato all'emendamento che introduce un nuovo art.35 bis. 
(Foglietta e altri)

Poprawkę złożył Liam Aylward

Poprawka 244
Tytuł I rozdział 2 artykuł 3 ustęp 29a (nowy)

Bezpieczne oraz o znikomym stopniu 
narażenia zastosowanie przemysłowe 
oznacza zastosowanie przemysłowe, w 
przypadku którego wykazano właściwemu 
urzędowi Państwa Członkowskiego, na 
którego terytorium owo zastosowanie ma 
miejsce, że poziom narażenia pracowników 
na działanie substancji oraz uchodzenie, 
emisje lub innego rodzaju uwalnianie 
substancji do środowiska zostanie obniżone 
tak bardzo jak jest to technicznie możliwe i 
nie będzie stanowić znacznego zagrożenia 
dla pracowników, społeczeństwa lub 
środowiska.
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Or. en

Uzasadnienie

A clear definition of low risk/low exposure industrial uses is needed to ensure that be applied 
clearly and consistently to provisions for substances of low risk/low exposure industrial usage 
in Article 57 covering the granting of authorisations. This will assist a clear and transparent 
application of the Regulation so that the authorisation of substances will be carried out based 
on risk assessment to human health and the environment.

Poprawkę złożyli Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Poprawka 245
Tytuł I rozdział 2 artykuł 3 ustęp 29a (nowy)

Lista substancji oznacza listę prowadzoną 
przez Agencję, zawierającą dane dotyczące 
każdej zarejestrowanej wstępnie substancji; 
fragmenty listy odnoszące się do substancji 
i ich zastosowania są dostępne w 
Internecie.

Or. de

Uzasadnienie

Um unnötigen Mehrfachaufwand gerade für kleine und mittlere Unternehmen zu vermeiden, 
führt die Agentur die stoffbezogenen Daten in einer Stoffliste zusammen und fordert, falls 
erforderlich, weitere Daten an.

Poprawkę złożyli Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Poprawka 246
Tytuł I rozdział 2 artykuł 3 ustęp 29b (nowy)

Stopień priorytetowości oznacza jeden z 
trzech stopni, do którego 
przyporządkowana zostaje każda substancja 
w ramach rejestracji wstępnej i rejestracji 
na podstawie kryteriów toksyczności, 
tonażu i zastosowania zgodnie z 
załącznikiem IV a i który odgrywa 
kluczową rolę dla zorientowanego na ocenę 
ryzyka, czasowego opracowania i zakresu 
wymaganych danych.
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Or. de

Uzasadnienie

Um bei der Registrierung und speziell bei der Vorregistrierung eine risikogesteuerte 
Erstellung von Prioritätenlisten zu ermöglichen, werden neben der Gesamtmenge die 
Toxizität und die Exposition gemäß eines neuen Anhangs IV a bewertet.

Poprawkę złożyli Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Poprawka 247
Tytuł I rozdział 2 artykuł 3 ustęp 29c (nowy)

29c. Kategoria zastosowań i narażenia 
oznacza łączoną kategorię zastosowań 
rozumianych jako zastosowania 
przemysłowe, zawodowe i prywatne oraz 
narażeń na podstawie dróg absorpcji przez 
człowieka, dróg przenoszenia do 
środowiska oraz czasu trwania i 
częstotliwości narażenia zgodnie z 
załącznikiem I aa.

Or. de

Uzasadnienie

Um einen risikogesteuerten Ansatz statt des reinen Mengenbezugs zu ermöglichen, werden 
Verwendungs- und Expositionskategorien gemäß Anhang I aa eingeführt.

Poprawkę złożyli Frédérique Ries, Chris Davies

Poprawka 248
Tytuł I rozdział 2 artykuł 3 ustęp 29a (nowy)

29a.Narażona na ryzyko ludność oznacza  
osoby podatne na ryzyko, w tym noworodki, 
niemowlęta, dzieci, kobiety w ciąży, matki 
karmiące, niepełnosprawni, osoby z 
niedoborami immunologicznymi, osoby 
starsze, o indywidualnej podatności 
genetycznej lub inne określone grupy osób 
narażonych na ryzyko.

Or. en
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Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 249
Tytuł I rozdział 2 artykuł 3 ustęp 29a (nowy)

29a.Narażona na ryzyko ludność oznacza  
osoby podatne na ryzyko, w tym noworodki, 
niemowlęta, dzieci, kobiety w ciąży, matki 
karmiące i osoby starsze.

Or. en

Uzasadnienie

A definition of vulnerable population is needed to ensure that susceptible populations are 
identified and that measures can be taken accordingly to reduce the risks to these 
populations. The definition is based on the high-risk sections of the population as used in the 
recent resolution of the European Parliament on the European Environment and Health 
Action Plan (Ries report).

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 250
Tytuł I rozdział 2 artykuł 3 ustęp 29a (nowy)

29a.Narażenie oznacza kontakt ludzi lub 
środowiska z substancjami uwalnianymi w  
normalnych lub w miarę przewidywalnych 
warunkach ich wykorzystania. W celu 
dokonania oceny narażenia, narażenie 
winno być sklasyfikowane według kategorii 
narażenia, z uwzględnieniem różnych 
zastosowań i pokrewnych działań 
związanych z zarządzaniem ryzykiem. Z 
tych kategorii można wyodrębnić bardziej 
konkretne scenariusze w przypadku gdy jest 
to konieczne w celu umożliwienia 
dokonania właściwej oceny stopnia  
narażenia.

Or. en
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Uzasadnienie

Besides the inherent properties of a substance the use and exposure of theses substances are 
key elements for REACH. Whereas a definition of use is already given in the proposal the 
definition of exposure is missing.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 251
Tytuł I rozdział 2 artykuł 3 ustęp 29b (nowy)

29b.Kategoria narażenia oznacza sposoby 
narażenia zróżnicowane według drogi 
oddziaływania właściwej dla człowieka 
(przez usta, skórę, wdychanie), dla 
środowiska (powietrze, woda, gleba, flora i 
fauna), według możliwości ustalenia 
środków kontroli narażenia (przemysłowy, 
zawodowy, prywatny)oraz 
prawdopodobieństwa narażenia w 
kategoriach trwania, częstotliwości oraz 
wielkości, jak opisano w Załączniku 1c.

Or. en

Uzasadnienie

In order to be able to perform an exposure assessment for different uses, definitions of 
exposure categories and exposure scenarios are introduced as well. With the use of exposure 
categories and/or scenarios an exposure assessment can be simplified significantly (see 
attached working document as explanation). In order to be able to have a common 
understanding and structure  for these categories (especially for SMEs), it is necessary to 
describe – at least the principles – in an Annex to REACH and not to leave it solely to a 
description in an guidance document, as intended by the Commission. 

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 252
Tytuł I rozdział 2 artykuł 3 ustęp 29c (nowy)

29c.Scenariusz narażenia oznacza opis 
konkretnego narażenia wynikającego z 
określonego zastosowania substancji.

Or. en
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Uzasadnienie

See justification to new point 29b by the same author.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 253
Tytuł I rozdział 2 artykuł 3 ustęp 29a (nowy)

29a. Produkt pochodzenia roślinnego jest 
substancją 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.

Or. fr

Uzasadnienie

Il parait important d'introduire une définition spécifique des produits dérivés de plantes afin 
de clarifier un cadre d'exemption et assurer une sécurité légale.

Les produits issus de plantes ne sont pas des produits chimiquement comme précisé dans le 
projet de la Commission, aussi ils doivent donc être distinguées des autres substances 
couvertes dans REACH.


