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Poprawkę złożyli Jonas Sjöstedt + Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini, Sergio Berlato + Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-
Riitta Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna 

Hennicot-Schoepges + Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 403
Artykuł 4 ustęp 1

1. Przepisy niniejszego tytułu nie mają 
zastosowania w zakresie stosowania 
substancji:
a) w produktach leczniczych dla ludzi albo 
w produktach leczniczych weterynaryjnych, 
objętych rozporządzeniem Rady (EWG) nr 
2309/93, dyrektywą 2001/82/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
i dyrektywą 2001/83/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady;
b) jako dodatek do żywności w środkach 
spożywczych, objętych dyrektywą Rady 

skreślony
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89/107/EWG;
c) jako substancja poprawiająca smak w 
środkach spożywczych, objętych decyzją 
Komisji 1999/217/WE;
d) jako dodatek do pasz dla zwierząt, 
objętych dyrektywą Rady 70/524/EWG;
e) w żywieniu zwierząt, objętych dyrektywą 
Rady 82/471/EWG;

Or. en

Uzasadnienie

There is EU legislation in place in the areas mentioned but the environmental aspects have 
not been adequately taken into account. It is therefore not acceptable to exempt these areas 
from the obligation to register (Sjöstedt).

These provisions are now included in Article 2, paragraph 1 cb (new) and annex I ba ( new) 
(Foglietta and others).

For reasons of simplification and consolidation, one provision should list all the exemptions 
from the scope. All exemptions should be contained in article 2 (see amendment to article 2).
Linked to amendments to articles 2, 8 and 53-5 (Oomen-Ruijten and others).

Consequence of new Article 2 (Roth-Behrendt).

Poprawkę złożył Robert Sturdy

Poprawka 404
Artykuł 4 ustęp 1 litera e a) (nowa)

e a) w  środkach ochrony roślin objętych 
dyrektywą Rady 91/414/EWG1

1Dz. U. L 230 z 19.8.1991, str. 1

Or. en

Uzasadnienie

To avoid double regulation of substances used in pesticides under both REACH Regulation 
and Directive 91/414/EEC, without removing plant protection products from the overall 
scope of the REACH Regulation.
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Poprawkę złożyli Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 405
Artykuł 4 ustęp 1 litera e a) (nowa)

ea) jako substancje wykorzystywane do 
prac badawczych i rozwojowych, włącznie z 
badaniami naukowymi i badaniami nad 
produktami i procesami.

Or. de

Uzasadnienie

Forschung und technologische Entwicklung sind die  tragenden Säulen der 
Wettbewerbsfähigkeit der EU. Die überragende Bedeutung von Forschung und 
technologischen Entwicklung für Europa, rechtfertigt die Ausnahme dieses Bereichs von der 
Registrierungspflicht von REACH.

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 406
Artykuł 4 ustęp 2 litera c a) (nowa)

c a) substancje w postaci własnej lub jako 
składniki preparatu, zarejestrowane 
zgodnie z przepisami niniejszego Tytułu 
przez producenta lub importera i które 
utylizowane są na terytorium Wspólnoty 
przez innego producenta lub importera, 
który wykaże, że:
i) substancja utylizowana jest tą samą 
substancją co substancja zarejestrowana  
oraz
ii) że dostarczona została wraz z 
informacjami, zgodnie z przepisami art. 29 i 
30 dotyczącymi substancji zarejestrowanej.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 407
Artykuł 4 ustęp 3

3. Wyodrębniane półprodukty w miejscu 
wytwarzania albo transportowane 
wyodrębniane półprodukty są wyłączone z 
przepisów rozdziałów 2 i 3, bez naruszania 
przepisów rozdziałów 4, 5 i 6.

3. Wyodrębniane półprodukty w miejscu 
wytwarzania albo transportowane 
wyodrębniane półprodukty są wyłączone z 
przepisów rozdziału 3, bez naruszania 
przepisów rozdziałów 4, 5 i 6.

Or. en

Uzasadnienie

Intermediates should not be exempted from the obligation to register.

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 408
Artykuł 4 a (nowy)

Artykuł 4 a
Odroczenie obowiązku rejestracji w 

przypadku badań naukowych i 
rozwojowych dotyczących rozwoju 
produktu i procesu produkcji (ang. 

PPORD)
1. Substancja wyprodukowana na 
terytorium Wspólnoty lub importowana na 
cele badań naukowych i rozwojowych 
dotyczących rozwoju produktu i procesu 
produkcji  podlega odroczeniu obowiązku 
rejestracji, o którym mowa w art. 5, 6, 15, 
16 i 19 na okres pięciu lat, pod warunkiem 
przekazania Agencji przez producenta lub 
importera następujących informacji przy 
użyciu arkusza określonego przez Agencję, 
zgodnie z art. 108:
a) dane identyfikacyjne producenta lub 
importera;
b) dane identyfikacyjne substancji;
c) klasyfikacja substancji, jeżeli istnieje;
d) szacowana ilość oraz
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e) lista klientów, jeżeli istnieje.
Substancja taka nie jest dopuszczona do 
obrotu publicznego, niezależnie od tego czy 
występuje w postaci własnej, jako składnik 
preparatu lub produktu. Personel 
klienta(ów) lub deklarującego postępuje z 
substancją w rozsądnie kontrolowanych 
warunkach. Resztki substancji gromadzone 
są w celu zniszczenia ich po wygaśnięciu 
okresu odroczenia lub po zakończeniu 
działalności badawczej (jeżeli ma ono 
miejsce przed wygaśnięciem okresu 
odroczenia).
2. Każdemu zgłoszeniu Agencja przyznaje 
numer i datę wpłynięcia zgłoszenia, która 
jest datą jego otrzymania przez Agencję, 
oraz bezzwłocznie przekazuje ww. dane 
danemu producentowi lub importerowi, a 
także przesyła otrzymane informacje, 
numer i datę właściwym władzom każdego 
Państwa Członkowskiego, w którym 
substancja jest produkowana, do którego 
jest importowana lub w którym jest 
używana do celów badań naukowych i 
rozwojowych dotyczących rozwoju 
produktu i procesu produkcji .
3. Agencja może przedłużyć pięcioletni 
okres odroczenia na maksymalnie dalsze 
dziesięć lat na wniosek producenta lub 
importera jeżeli może on wykazać, iż 
przedłużenie takie uzasadnione jest 
potrzebami programu badań naukowych i 
rozwojowych. Deklarujące może odwołać 
się od każdej negatywnej decyzji w tym 
zakresie, zgodnie z art. 87-89.
4. Agencja i właściwe władze danego(ych) 
Państw(a) Członkowskiego(ch) zachowują 
poufność informacji przekazanych zgodnie 
z przepisami ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

This amendment encourages product and process oriented research and development by 
simplifying the requirements set out in the proposal and by opening up opportunities for 
downstream users while preserving the possibility for authorities to intervene. It should be 
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sufficient to know where the PPORD takes place so that, in cases of concern, the authorities 
know whom to address and thus are able to act quickly. The conditions to be fulfilled while 
doing the research will ensure protection of human health and the environment.
The provisions on PPORD should be placed at the beginning of Title III as a new Article 4a 
as they contain a general exemption from the duty to register (linked to amendments to article 
3(22), 7 and 34(4)).

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 409
Artykuł 4 a (nowy)

Artykuł 4a
Zgłoszenie substancji w ich postaci własnej 

albo jako składnika preparatów
1. Jeżeli niniejsze rozporządzenie nie 
stanowi inaczej, każdy producent substancji 
wytwarzający ją w ilości co najmniej 1 tony 
rocznie, lub wytwarzający substancję 
spełniającą jedno z kryteriów, o których 
mowa w lit. a) do c), przedkłada Agencji 
zgłoszenie.
Jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi 
inaczej, każdy importer importujący lub 
wytwarzający substancję, w jej postaci 
własnej albo jako składnik preparatu, w 
ilości co najmniej 1 tony rocznie, lub 
wytwarzający substancję spełniającą jedno 
z kryteriów, o których mowa w lit. a) do c), 
przedkłada Agencji zgłoszenie.
(a) substancje, które zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG spełniają kryteria klasyfikacji 
jako rakotwórcze, kategoria 1 lub 2;
(b) substancje, które zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG spełniają kryteria klasyfikacji 
jako mutagenne, kategoria 1 lub 2;
(c) substancje, które zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG spełniają kryteria klasyfikacji 
jako działające szkodliwie na rozrodczość, 
kategoria 1 lub 2;
2. Każdy producent albo importer polimeru 
przedkłada Agencji zgłoszenie dotyczące 
wszelkich monomerów lub innych 
niezarejestrowanych substancji 
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spełniających kryteria, o których mowa w 
nowym art. 4a ust. 1 lit. od a) do c), lub 
jeżeli spełnione są obydwa następujące 
warunki:
(a) polimer zawiera co najmniej 2% (w/w) 
takich monomerów lub innych substancji;
(b) całkowita ilość takich monomerów lub 
innych substancji wynosi co najmniej 1 
tonę rocznie.
3. Po przedłożeniu zgłoszenia wnosi się 
opłatę ustaloną przez Agencję.

Or. nl

Uzasadnienie

Om de mate van zorg te bepalen van een stof, is het nodig om voor registratie een 
kennisgeving in te dienen. Op basis van deze informatie kan de stof ingedeeld worden naar 
mate van zorg (Pakket prioriteit Blokland).

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 410
Artykuł 4 b (nowy)

Artykuł 4 b
Zgłoszenie substancji w wyrobach

Każdy producent albo importer wyrobów 
przedkłada Agencji zgłoszenie w 
odniesieniu do każdej substancji zawartej w 
tych wyrobach, jeżeli dana substancja 
spełnia jedno z kryteriów, o których mowa 
w nowym art. 4a ust. 1 lit. od a) do c).

Or. nl

Uzasadnienie

Om de mate van zorg te bepalen van een stof, is het nodig om voor registratie een 
kennisgeving in te dienen. Op basis van deze informatie kan de stof ingedeeld worden naar 
mate van zorg (Pakket prioriteit Blokland).
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Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 411
Artykuł 4 c (nowy)

Artykuł 4 c
Zakres informacji, które mają być 
dostarczone wraz ze zgłoszeniem

1. W odniesieniu do zgłoszenia, 
wymaganego na mocy nowego art. 4a ust. 
1, należy przedstawić następujące 
informacje, przy użyciu arkusza 
określonego przez Agencję zgodnie z art. 
108:
(a) dane identyfikacyjne producenta lub 
importera, zgodnie z punktem 1.1 
załącznika IV;
(b) dane identyfikacyjne substancji, zgodnie 
z punktami 2.1 i 2.2 załącznika IV;
(c) informacje na temat produkcji 
substancji, zgodnie z punktem 3.1 
załącznika IV; informacje te oznaczają 
każde zidentyfikowane zastosowanie przez 
zgłaszającego;
(d) klasyfikację i oznakowanie substancji, 
zgodnie z punktem 4.1 załącznika IV;
(e) poziom trwałości, zgodnie z nowym 
załącznikiem XII a;
(f) bioakumulację, zgodnie z nowym 
załącznikiem XII a;
(g) (eko)toksyczność, zgodnie z nowym 
załącznikiem XII a;
Informacje na temat swoistych właściwości 
substancji muszą spełniać kryteria 
określone w art. 12.
2. Zgłoszeń należy dokonywać w terminie 
18 miesięcy od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. nl

Uzasadnienie

Naast de algemene informatie over de kennisgever dient er bij de kennisgeving informatie 
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ingediend te worden over de persistentie, bioaccumuleerbaarheid en (eco)toxiciteit van de 
betreffende stof. Op basis van deze gegevens wordt de stof ingedeeld naar mate van zorg 
(Pakket prioriteit Blokland).

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 412
Artykuł 4 d (nowy)

Artykuł 4 d
Zwolnienie z wymogu zgłoszenia

1. Art. 4 ust. 1 nie ma zastosowania do 
substancji, o których mowa w art. 8.
2. Art. 4 ust. 1 nie ma zastosowania do 
monomerów wykorzystywanych jako 
półprodukty wyodrębniane w miejscu 
wytwarzania lub transportowane 
wyodrębniane półprodukty.
3. Art. 4a ust. 1 nie ma zastosowania do 
polimerów.

Or. nl

Uzasadnienie

Stoffen die onder het REACH voorstel vrijgesteld waren van registratie behoeven ook geen 
kennisgeving (Pakket prioriteit Blokland).

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 413
Artykuł 4 e (nowy)

Artykuł 4 e
Klasyfikacja substancji na podstawie 

stopnia wzbudzanych obaw
1. Substancje są klasyfikowane na 
podstawie stopnia wzbudzanych obaw, przy 
użyciu następujących czterech kategorii:
(a) wzbudzające szczególne obawy
(b) wzbudzające znaczne obawy
(c) wzbudzające obawy
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(d) wzbudzające niewielkie obawy. 
2. W odniesieniu do trwałości należy 
używać klasyfikacji: „nieulegająca 
naturalnej biodegradacji”, „ulegająca 
powolnej naturalnej biodegradacji”, 
„ulegająca przystosowanej lub niepełnej 
naturalnej biodegradacji ” lub „ulegająca 
szybkiej biodegradacji”.
3. W odniesieniu do bioakumulacji należy 
używać współczynnika BCF.
4. W odniesieniu do (eko)toksyczności 
należy używać współczynnika NOEC.
5. Substancje wzbudzające szczególne 
obawy
Jako substancje wzbudzające szczególne 
obawy sklasyfikowane są substancje 
spełniające przynajmniej jedno z 
następujących kryteriów:
(a) substancje nieulegające naturalnej 
biodegradacji i o współczynniku BCF = 
5000,
(b) substancje nieulegające naturalnej 
biodegradacji i o współczynniku BCF = 
2000 oraz współczynniku NOEC = 0,1 
mg/L.
6. Substancje wzbudzające znaczne obawy

Jako substancje wzbudzające znaczne 
obawy sklasyfikowane są substancje 
spełniające przynajmniej jedno z 
następujących kryteriów:
(a) substancje nieulegające naturalnej 
biodegradacji i o współczynniku BCF < 
2000 oraz współczynniku NOEC = 0,01 
mg/L,
(b) substancje nieulegające naturalnej 
biodegradacji i o współczynniku BCF 
pomiędzy 500 a 1999 oraz współczynniku 
NOEC = 0,1 mg/L,
(c) substancje nieulegające naturalnej 
biodegradacji i o współczynniku BCF 
pomiędzy 2000 a 4999 oraz współczynniku 
NOEC > 0,1 mg/L i = 1.0 mg/L,
(d) substancje ulegające powolnej 
naturalnej biodegradacji i o współczynniku 
BCF = 500 oraz współczynniku NOEC = 
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0,1 mg/L,
(e) substancje ulegające przystosowanej lub 
niepełnej naturalnej biodegradacji i o 
współczynniku BCF = 2000 oraz 
współczynniku NOEC = 0,01 mg/L,
(f) substancje ulegające szybkiej 
biodegradacji i o współczynniku BCF = 
2000 oraz współczynniku NOEC = 0,01 
mg/L.
7. Substancje wzbudzające obawy

Jako substancje wzbudzające obawy 
sklasyfikowane są substancje spełniające 
przynajmniej jedno z następujących 
kryteriów:
(a) substancje nieulegające naturalnej 
biodegradacji i o współczynniku BCF < 500 
oraz współczynniku NOEC > 0,01 mg/L i = 
0,01 mg/L,
(b) substancje nieulegające naturalnej 
biodegradacji i o współczynniku BCF < 
2000 oraz współczynniku NOEC > 0,1 
mg/L i = 1,0 mg/L,
(c) substancje nieulegające naturalnej 
biodegradacji i o współczynniku BCF 
pomiędzy 2000 a 4999 oraz współczynniku 
NOEC > 1,0 mg/L,
(d) substancje ulegające powolnej 
naturalnej biodegradacji i o współczynniku 
BCF < 500 oraz współczynniku NOEC = 
0,1 mg/L,
(e) substancje ulegające powolnej 
naturalnej biodegradacji i o współczynniku 
NOEC > 0,1 mg/L i = 1,0 mg/L,
(f) substancje ulegające powolnej 
naturalnej biodegradacji i o współczynniku 
BCF = 2000 oraz współczynniku NOEC > 
1,0 mg/L,
(g) substancje ulegające przystosowanej lub 
niepełnej naturalnej biodegradacji i o 
współczynniku BCF = 2000 oraz 
współczynniku NOEC = 0,01 mg/L,
(h) substancje ulegające przystosowanej lub 
niepełnej naturalnej biodegradacji i o 
współczynniku NOEC > 0,01 mg/L i = 1,0 
mg/L,
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(i) substancje ulegające szybkiej 
biodegradacji i o współczynniku BCF < 
2000 oraz współczynniku NOEC = 0,01 
mg/L,
(j) substancje ulegające szybkiej 
biodegradacji i o współczynniku NOEC > 
0,01 mg/L i = 0,1 mg/L,
(k) substancje ulegające szybkiej 
biodegradacji i o współczynniku BCF = 100 
oraz współczynniku NOEC > 0,1 mg/L i = 
1,0 mg/L.
8. Substancje wzbudzające niewielkie 
obawy
Jako substancje wzbudzające niewielkie 
obawy sklasyfikowane są substancje 
spełniające przynajmniej jedno z 
następujących kryteriów:
(a) substancje nieulegające naturalnej 
biodegradacji i o współczynniku BCF < 
2000 oraz współczynniku NOEC > 1,0 
mg/L,
(b) substancje ulegające powolnej 
naturalnej biodegradacji i o współczynniku 
BCF < 2000 oraz współczynniku NOEC > 
1,0 mg/L,
(c) substancje ulegające przystosowanej lub 
niepełnej naturalnej biodegradacji i o 
współczynniku NOEC > 1,0 mg/L,
(d) substancje ulegające szybkiej 
biodegradacji i o współczynniku BCF < 100 
oraz współczynniku NOEC > 0,1 mg/L i = 
1,0 mg/L.
(e) substancje ulegające szybkiej 
biodegradacji i o współczynniku NOEC > 
1,0 mg/L.

Or. nl

Uzasadnienie

De stoffen moeten ingedeeld worden naar mate van zorg op basis van persistentie, 
bioaccumuleerbaarheid en (eco)toxiciteit (Pakket prioriteit Blokland).
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Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 414
Artykuł 5 ustęp 1

1. Jeżeli niniejsze rozporządzenie nie 
stanowi inaczej, każdy producent substancji 
wytwarzający ją w ilości co najmniej 1 tony 
rocznie przedkłada Agencji dokumenty 
rejestracyjne.

1. Jeżeli niniejsze rozporządzenie nie 
stanowi inaczej, każdy producent substancji 
wzbudzającej szczególne obawy, niezależnie 
od jej ilości, lub innej substancji 
wytwarzający ją w ilości co najmniej 1 tony 
rocznie przedkłada Agencji dokumenty 
rejestracyjne.

Jeżeli niniejsze Rozporządzenie nie stanowi 
inaczej, każdy importer substancji, w jej 
postaci własnej albo jako składnika 
preparatu, importujący ją w ilości co 
najmniej 1 tony rocznie przedkłada Agencji 
dokumenty rejestracyjne.

Jeżeli niniejsze Rozporządzenie nie stanowi 
inaczej, każdy importer substancji 
wzbudzającej szczególne obawy lub innej
substancji importujący ją w ilości co 
najmniej 1 tony rocznie, w jej postaci 
własnej albo jako składnika preparatu,
przedkłada Agencji dokumenty 
rejestracyjne.

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 Richard Seeber

Poprawka 415
Artykuł 5 ustęp 1

1. Jeżeli niniejsze rozporządzenie nie 
stanowi inaczej, każdy producent 
substancji wytwarzający ją w ilości co 
najmniej 1 tony rocznie przedkłada Agencji 
dokumenty rejestracyjne.

Jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi 
inaczej, każdy importer substancji lub jej 
preparatów sprowadzający ją w ilości co 
najmniej 1 tony rocznie przedkłada Agencji 
dokumenty rejestracyjne.

1. Jeżeli niniejsze rozporządzenie nie 
stanowi inaczej, każdy producent 
substancji wytwarzający ją w ilości co 
najmniej 1 tony rocznie składa w Agencji 
wniosek o rejestrację i dostarcza wszystkie 
dostępne informacje.

Jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi 
inaczej, każdy importer substancji lub jej 
preparatów sprowadzający ją w ilości co 
najmniej 1 tony rocznie składa w Agencji 
wniosek o rejestrację i dostarcza wszystkie 
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dostępne informacje.

Or. de

Uzasadnienie

Dem Ansatz „ein Stoff – eine Registrierung“ folgend, sollen die Daten über die Stoffe nicht 
pro Hersteller/Importeur, sondern pro Stoff gesammelt werden. Der Registrierungspflichtige 
soll grundsätzlich alle ihm zugänglichen Daten vorlegen, wobei jedenfalls die Inhalte eines 
„Grunddatensatzes“ vorhanden sein müssen, damit eine Registrierung zustande kommt.

Poprawkę złożyli Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 416
Artykuł 5 ustęp 1

1. Jeżeli niniejsze rozporządzenie nie 
stanowi inaczej, każdy producent 
substancji wytwarzający ją w ilości co 
najmniej jednej tony rocznie przedkłada 
Agencji dokumenty rejestracyjne.
Jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi 
inaczej, każdy importer substancji lub jej 
preparatów sprowadzający ją w ilości co 
najmniej jednej tony rocznie przedkłada 
Agencji dokumenty rejestracyjne.

1. Jeżeli niniejsze rozporządzenie nie 
stanowi inaczej, każdy producent 
substancji wytwarzający ją w ilości co 
najmniej dziesięciu ton rocznie przedkłada 
Agencji dokumenty rejestracyjne.
Jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi 
inaczej, każdy importer substancji lub jej 
preparatów sprowadzający ją w ilości co 
najmniej dziesięciu ton rocznie przedkłada 
Agencji dokumenty rejestracyjne.

Or. de

Uzasadnienie

Siehe Begründung zu Änderungsantrag  zu Art. 2 Abs. 1.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 417
Artykuł 5 ustęp 1 akapit 2

Jeżeli niniejsze Rozporządzenie nie stanowi 
inaczej, każdy importer substancji, 
w jej postaci własnej albo jako składnika 
preparatu, importujący ją w ilości co 
najmniej 1 tony rocznie przedkłada Agencji 
dokumenty rejestracyjne.

Jeżeli niniejsze Rozporządzenie nie stanowi 
inaczej, każdy importer substancji, 
w jej postaci własnej albo jako składnika 
preparatu lub produkt, importujący ją w 
ilości co najmniej 1 tony rocznie przedkłada 
Agencji dokumenty rejestracyjne. 
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Or. en

Uzasadnienie

Articles represent a major source of exposure to chemicals. A major amount of articles sold 
in the EU is imported. While the use of substances in EU manufactured articles is covered by 
the general registration requirements, this is not the case for import articles. There is no 
justification to limit the registration to substances imported as such or in preparations. 
Importers of articles should ensure that their substances fulfill the same requirements as 
substances used in EU manufacturered articles.This would create a level playing field 
between EU manufactures and importers.

Poprawkę złożył Jonas Sjöstedt

Poprawka 418
Artykuł 5 ustęp 1 akapit 2 a (nowy)

O ile nie wprowadzono przepisów innych, 
niż przepisy niniejszego rozporządzenia, 
każdy producent lub importer produktu 
zawierającego substancję w postaci własnej 
lub jako składnik preparatu w ilości równej 
lub większej niż 1 tona rocznie, jeżeli 
substancja ta przeznaczona jest do 
uwolnienia w warunkach normalnego 
użycia i w rozsądnie przewidywalnym 
czasie, przedkłada Agencji wniosek o 
rejestrację.

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 złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 419
Artykuł 5 ustęp 1 a (nowy)

1a. Ustęp 1 nie odnosi się do substancji 
występującej jako składnik preparatu w 
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stężeniu równym lub niższym niż 0,1%.

Or. en

Uzasadnienie

The workability of REACH needs to be improved for importers who may have serious 
difficulties obtaining information on substances that are insignificant to the preparation and 
would incur disproportionate costs as a result. Importers can also be EU manufacturers or 
EU downstream users who need preparations as a key input to their products.

Poprawkę złożyli Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Poprawka 420
Artykuł 5 ustęp 1 a (nowy)

1a. Rejestracja przez Agencję, zgodnie z 
ust. 1, nie obowiązuje w przypadku 
substancji, której stężenie niższe jest od 
najniższych, następujących stężeń: 
a) obowiązujące stężenia określone w tabeli 
w art. 3 ust. 3 dyrektywy 1999/45/WE;
b) limity stężenia podane w załączniku I 
dyrektywy 67/548/EWG;
c) limity stężenia podane w Części B 
Załącznika II dyrektywy 1999/45/WE;
d) limity stężenia podane w Części B 
Załącznika III dyrektywy 1999/45/WE;
e) limity stężenia podane w uzgodnionym 
zapisie w klasyfikacji oraz w systemie 
oznakowania ustalonym w Tytule X;
f) 0,1 %, jeżeli substancja spełnia kryteria 
ustalone w Załączniku XII.

Or. en

Uzasadnienie

1. To be consistent with the same requirement in article 13 (2) for the chemical safety report 
on substances present in preparations.

2. In the absence of such limits, which lead to the classification of a preparation as 
dangerous, importers would have to analyse each preparation, or obtain the relevant data 
from their supply chain, for low levels of, potentially, an endless list of substances.
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Poprawkę złożyli Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 421
Artykuł 5 ustęp 1 a (nowy)

1a. Nie jest wymagana rejestracja zgodnie z 
ust. 1 dla substancji obecnej w preparacie, 
jeżeli stężenie tej substancji jest niższe niż 
najniższe ze stężeń określonych w 
następujących postanowieniach: 
a) odpowiednie stężenia określone w tabeli 
znajdującej się w art. 3 ust. 3 dyrektywy 
1999/45/WE; 
b) stężenia graniczne podane w 
załączniku I do dyrektywy 67/548/EWG;
c) 0,1%, jeżeli substancja spełnia kryteria 
ustalone w załączniku XII.

Or. de

Uzasadnienie

Übernahme der Berücksichtigungsgrenzen des Art. 13 für Stoffe und Zubereitungen. Ohne 
Berücksichtigungsgrenzen müssten auch kleinste Spuren erfasst werde, die für Umwelt und 
Gesundheit keine Risiken darstellen. Dies ist unverhältnismäßig. Es muss gewährleiste 
werden, dass nicht kleinste Spuren von Stoffen in Zubereitungen registriert werden müssen, 
sondern nur solche, die über bestimmten Konzentrationsgrenzen liegen.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 422
Artykuł 5 ustęp 3 akapit 1

3. Każdy producent albo importer polimeru 
przedkłada Agencji dokumenty rejestracyjne 
niezarejestrowanej(ych) substancji 
będącej(ych) monomerem(ami) albo 
innej(ych) niezarejestrowanej(ych) 
substancji, jeżeli spełnione są łącznie 
następujące warunki:

3. Każdy producent albo importer polimeru 
przedkłada Agencji dokumenty rejestracyjne 
niezarejestrowanej(ych) substancji 
będącej(ych) monomerem(ami) albo 
innej(ych) niezarejestrowanej(ych) 
substancji, jeżeli spełnione są łącznie 
następujące warunki, chyba że monomery te 
powstały podczas syntezy i nie można ich 
wyizolować:

Or. fr
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Uzasadnienie

En effet certains monomères sont formées ainsi et ne peuvent donc pas être isolées.

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

Poprawka 423
Artykuł 5 ustęp 3

Każdy producent albo importer polimeru 
przedkłada Agencji dokumenty rejestracyjne 
niezarejestrowanej(ych) substancji 
będącej(ych) monomerem(ami) albo 
innej(ych) niezarejestrowanej(ych) 
substancji, jeżeli spełnione są łącznie 
następujące warunki:

Każdy producent albo importer polimeru 
przedkłada Agencji dokumenty rejestracyjne 
niezarejestrowanej(ych) substancji 
będącej(ych) monomerem(ami) albo 
innej(ych) niezarejestrowanej(ych) 
substancji za wyjątkiem substancji 
będącychc monomerami powstałych w 
procesie syntezy i nie dających się 
wyizolować, jeżeli spełnione są łącznie 
następujące warunki:

(a) polimer zawiera 2% (w/w) albo powyżej 
takiej(ich) substancji będącej(ych) 

(a) polimer zawiera 2% (w/w) albo powyżej 
takiej(ich) substancji będącej(ych) 

monomerem(ami) albo innej(ych) 
substancji;

monomerem(ami) albo innej(ych) 
substancji;

(b) całkowita ilość takiej(ich) substancji 
będącej(ych) monomerem(ami) albo 
innej(ych) substancji stanowi co najmniej 1 
tonę rocznie.

(b) całkowita ilość takiej(ich) substancji 
będącej(ych) monomerem(ami) albo 
innej(ych) substancji stanowi co najmniej 1 
tonę rocznie.

Za niezarejestrowane substancje będące 
monomerami lub inne niezarejestrowane 
substancje uważa się substancje 
niezarejestrowane przez producenta 
dostarczającego je producentowi polimeru.
Jeżeli jednak niezarejestrowane substancje 
będące monomerami lub inne 
niezarejestrowane substancje zostały 
zarejestrowane przez pierwotnego 
producenta lub jego przedstawiciela , 
producent polimeru może wykorzystać 
dokument rejestracyjny pod warunkiem, że 
rejestrujący zaznaczył wykorzystanie ich do 
produkcji polimerów.

Or. it
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Uzasadnienie

Il testo distingue chiaramente tra monomeri registrati e non registrati e il loro utilizzo nella 
produzione di polimeri. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti 
presentati agli articoli contenuti nel Titolo II: Registrazione delle sostanze.

Poprawkę złożyli Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 424
Artykuł 5 ustęp 3 litera b)

b) całkowita ilość takiej(ich) substancji 
będącej(ych) monomerem(ami) albo 
innej(ych) substancji stanowi co najmniej 1 
tonę rocznie.

b) całkowita ilość takiej(ich) substancji 
będącej(ych) monomerem(ami) albo 
innej(ych) substancji stanowi co najmniej 
dziesięć ton rocznie.

Or. de

Uzasadnienie

Siehe Begründung zu Änderungsantrag zu Art. 2 Abs. 1.

Poprawkę złożyli Werner Langen + Françoise Grossetête

Poprawka 425
Artykuł 5 ustęp 3 a (nowy)

3a. polimery zgłoszone już zgodnie z 
dyrektywą 67/548/EWG uznaje są za 
zarejestrowane w rozumieniu niniejszego 
tytułu. Agencja jest zobowiązana w ciągu 
roku od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia przydzielić im odpowiedni 
numer rejestracyjny.

Or. de

Uzasadnienie

Bestandschutz für bereits angemeldete neue Polymere (Langen)

Les enregistrements de substances déjà notifiées resteront valables, et les règles d’exemption 
pour les intermédiaires peuvent être appliquées aux substances monomères non enregistrées 
ou autres substances non enregistrées de ces polymères (Grossetête).
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Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 426
Artykuł 5 ustęp 3 b (nowy)

3b. Każdy producent lub importer polimeru 
przedkłada też dokumenty rejestracyjne 
Agencji, jeżeli niezarejestrowane 
monomery lub inne niezarejestrowane 
substancje należą do wzbudzających 
szczególne obawy.

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 złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 427
Artykuł 5 ustęp 4

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

4. Dostarczenie dokumentów rejestracyjnych 
jest połączone z wniesieniem opłaty 
ustalonej przez Agencję. W przypadku 
rejestracji substancji od 1 do 10 ton, dla 
których dokumentacja dotycząca 
bezpieczeństwa zawiera wszystkie 
informacje wyszczególnione w Załączniku 
V nie pobiera się opłaty.

Or. en

Uzasadnienie

This amendment shall encourage the submission of a full data set for substances between 1 
and 10 tonnes. 
It is the first piece of a whole set of amendments establishing a more flexible system for 
substances which will be registered in quantities of 1 to 10 tonnes. The system will identify 
priority substances for which more information than in the Commission proposal will be 
generated for the benefit of health and environment while at the same time reducing the 
overall costs on SMEs and making it more proportionate.

The system proposed hereby for 1 to 10 tonnes starts, at the stage of registration, with a 
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collection of all available hazard information, and some basic exposure information, based 
on exposure categories. These two elements in the registration dossier will:

– firstly, guide companies to use their available data, review it and draw adequate 
conclusions for risk management resulting in better quality safety data sheets for 
substances classified as dangerous and better quality guidance on safe use for substances 
not classified as dangerous. This will improve the protection of human health and the 
environment compared to the situation today,

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

To encourage the submission of all available information, no registration fee will be required 
for a complete set of hazard data as specified in a modified Annex V, including information 
on acute toxicity and biodegradation which is not required under the Commission proposal.

At the second stage of the proposed system for 1 to 10 tonnes, the Agency will perform a 
screening of the submitted registration dossiers for which not all the information set out in the 
modified Annex V is available to identify substances that could pose a high risk. Screening 
criteria are set out in these amendments, and further criteria may be added by the Agency at a 
later stage. For the substances identified as a result of the screening, the missing hazard 
information to complete the Annex V dataset will need to be generated and submitted to the 
Agency by the registrants. If there is more than one enterprise manufacturing or importing 
the same substance, only one dataset will be required and the cost will be shared. For 
substances not identified in the screening this information will not be required.

Thus, the system will provide more information for high risk substances and avoid wasting 
scarce resources on other substances which are of much lower concern. Thereby, resources 
will be more usefully targeted.

These amendments are inspired by the main ideas of the proposal developed by Malta and 
Slovenia and should be seen in continuity with the approach proposed for the volume ranges 
10t to 100t, and over 100t, within the overall goal of sustainable development.

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

Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Poprawka 428
Artykuł 5 ustęp 4 akapit 1 a (nowy)

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

Or. it
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Uzasadnienie

Per agevolare le PMI, l’importo della tassa fissata dall’Agenzia per la registrazione deve 
essere  proporzionata alle informazioni fornite ai fini della registrazione della sostanza. Il 
presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti 
nel Titolo II: Registrazione delle sostanze.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 429
Artykuł 5 ustęp 4 a (nowy)

4a. Każdy wniosek o rejestrację jest 
niezależnie sprawdzany przed przekazaniem 
do Agencji, a raport z kontroli 
przekazywany jest Agencji wraz z 
wnioskiem o rejestrację. Kontrole te 
zapewniają kompletność i dobrą jakość 
procedury rejestracji. Kontrola 
przeprowadzana jest przez organizację 
niezależną od wnioskującego o rejestrację, 
który jednak pokrywa koszty kontroli. 
Agencja sporządza wytyczne dotyczące 
kontroli jakości.

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, we consider it vital that an independent audit is required prior to 
submission of the documents in order to ensure the accuracy of registration dossiers.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 430
Artykuł 5 a (nowy)

Artykuł 5 a
Powiadomienie w przypadku substancji 
produkowanych lub importowanych w 

mniejszej ilości
1. Każdy producent lub importer substancji 
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w ilościach od 10 kg do 1 tony rocznie 
informuje o niej Agencję.
2. Powiadomienie o substancji w ilościach 
od 10 kg do 1 tony rocznie zawiera 
wszystkie następujące informacje przy 
użyciu arkusza określonego przez Agencję, 
zgodnie z art. 108 i w zakresie, w jakim 
producent może je podać bez konieczności 
przeprowadzania dodatkowych testów:
a) dane identyfikacyjne producenta jak 
określono w załączniku IV, sekcja 1;
b) dane identyfikacyjne substancji jak 
określono w załączniku IV, sekcja 2.1;
c) klasyfikację substancji;
d) wszelkie dostępne, istniejące informacje 
na temat właściwości fizykochemicznych 
substancji oraz jej wpływu na zdrowie 
człowieka lub na środowisko naturalne.

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 złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 431
Artykuł 6

Artykuł 6 skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Linked to the amendment inserting articles into Article 5(1) by the same authors. 
The provisions suggested in article 6 are de facto only relevant for import articles, as the use 
of substances in EU manufactured articles is already covered by the general registration 
requirements. However, the provisions for importers  are very weak, unclear, create an 
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unequal playing field between importers and EU manufacturers, as importers can benefit 
from the registration by EU manufacturers, and they only apply after 11 years. This article 
should therefore be deleted in combination with a general requirement to register substances 
in articles.

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

Poprawka 432
Artykuł 6

1. Każdy producent albo importer wyrobów 
przedkłada Agencji dokumenty rejestracyjne 
każdej substancji zawartej w tych wyrobach, 
jeśli spełnione są wszystkie poniższe 
warunki:

1. Każdy producent albo importer wyrobów 
przedkłada Agencji dokumenty rejestracyjne 
każdej substancji zawartej w tych wyrobach, 
jeśli spełnione są wszystkie poniższe 
warunki:

(a) substancja jest obecna w tych wyrobach 
w ilości łącznej ponad 1 tony rocznie na 
producenta albo importera, każdy rodzaj 
wyrobu jest rozważany oddzielnie;

(a) ilość substancji w każdym wyrobie
przekracza 1 tonę rocznie na producenta 
albo importera;

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

(b) koncentracja substancji przekracza 
wagowo 0,1% w każdym składniku każdego 
wyrobu;

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

(c) substancja nie jest zwolniona z 
wymaganej rejestracji.

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

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się w 
przypadku substancji zarejestrowanych do 
używania w produkcji wyrobu przez 
podmiot z góry łańcucha dostawy.

(a) substancja jest obecna w tych wyrobach 
w ilości łącznej ponad 1 tony rocznie na 
producenta albo importera;
(b) substancja spełnia kryteria klasyfikacji 
jako niebezpieczna zgodnie 
z dyrektywą 67/548/EWG;
(c) producent albo importer wie albo został 
powiadomiony, iż istnieje 
prawdopodobieństwo, że substancja będzie 
uwalniana podczas normalnych 
i racjonalnie przewidywalnych warunków 
stosowania, nawet jeśli uwolnienie to nie 
jest zamierzoną funkcją wyrobu;
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(d) ilość uwolnionej substancji może 
szkodliwie wpływać na zdrowie człowieka 
albo na środowisko.
3. Jeżeli warunki wymienione w ust. 2 są 
spełnione, informacja zgłaszana do 
Agencji, przy użyciu arkusza określonego 
przez Agencję zgodnie z art. 108, zawiera:

3. Substancje, preparaty lub wyroby 
niezgodne z przepisami ustępu 1 nie mogą 
być produkowane lub importowane.

(a) dane identyfikacyjne i kontaktowe 
producenta albo importera;
(b) numer(y) rejestracyjny(e) określony(e) 
w art. 18 ust. 1, jeśli jest(są) dostępne;
(c) dane identyfikacyjne substancji jak 
określono w załączniku IV, sekcja 2;
(d) klasyfikacje substancji;
(e) krótki opis zastosowania(ń) wyrobu;
(f) zakres tonażowy substancji, taki jak 1-10 
ton, 10-100 ton itd.
4. Agencja może podejmować decyzje 
nakładające na producentów albo 
importerów wyrobów wymóg rejestracji, 
zgodnie z przepisami niniejszego tytułu, 
każdej substancji zawartej w tych wyrobach 
i zgłoszonej zgodnie z ust. 3.

4. Okresy czasu przewidziane w artykule 21 
ustęp 1 do 3 stosują się do ustępu 1 
niniejszego artykułu.

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

5. Przepisy wykonawcze dla ustępu 1 są 
przyjęte zgodnie z procedurą przewidzianą 
w artykule 130 ustęp 3.

6. Przepisy ust. 1 - 4 stosuje się 3 miesiące 
po upływie terminu określonego w art. 21 
ust. 3.
7. Przepisy wykonawcze dla ustępu 1 - 6 są 
przyjęte zgodnie z procedurą przewidzianą 
w artykule 130 ustęp 3.

Or. it

Uzasadnienie

Il testo della Commissione offre un basso livello di protezione per la produzione europea 
dalla concorrenza sleale dei Paesi extra-europei. L’importazione di taluni articoli e sostanze 
che non sono soggette alle regole alle quali sono obbligati i medesimi prodotti fabbricati 
nell’UE sarebbe in tal modo favorita perché, con un livello minore di controlli, un prodotto 
importato costerebbe meno e avrebbe la possibilità di essere fabbricato a partire da un più 
ampio complesso di materie prime.
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A tal fine, anche le sostanze "nascoste" negli articoli devono essere regolate come le sostanze 
dichiarate; per questo motivo si devono introdurre sia il riferimento alla quantità di sostanza 
in ogni articolo, sia il parametro dello 0,1%.
Inoltre, non solo le sostanze pericolose indicate dalla direttiva 67/548/CEE e quelle rilasciate 
secondo una "ragionevole probabilità" devono essere regolate dal sistema REACH.

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Poprawka 433
Artykuł 6

1. Każdy producent albo importer wyrobów 
przedkłada Agencji dokumenty rejestracyjne 
każdej substancji zawartej w tych wyrobach, 
jeśli spełnione są wszystkie poniższe 
warunki:
a) substancja jest obecna w tych wyrobach 
w ilości łącznej ponad 1 tony rocznie na 
producenta albo importera, każdy rodzaj 
wyrobu jest rozważany oddzielnie;
b) substancja spełnia kryteria klasyfikacji 
jako niebezpieczna zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG;
c) zamierzone jest uwolnienie substancji 
podczas normalnych i racjonalnie 
przewidywalnych warunków stosowania.
2. Każdy producent albo importer wyrobów 
zgłasza do Agencji każdą substancję 
zawartą w tych wyrobach, zgodnie z ust. 3, 
jeśli spełnione są wszystkie poniższe 
warunki:
a) substancja jest obecna w tych wyrobach 
w ilości łącznej ponad 1 tony rocznie na 
producenta albo importera;
b) substancja spełnia kryteria klasyfikacji 
jako niebezpieczna zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG;
c) producent albo importer wie albo został 
powiadomiony, iż istnieje 
prawdopodobieństwo, że substancja będzie 
uwalniana podczas normalnych 
i racjonalnie przewidywalnych warunków 
stosowania, nawet jeśli uwolnienie to nie 
jest zamierzoną funkcją wyrobu;

1. Każdy producent albo importer wyrobów 
przedkłada Agencji dokumenty rejestracyjne 
każdej substancji zawartej w (skreślenie) 
wyrobach, jeśli w przypadku każdej 
substancji spełnione są poniższe warunki:
a) ilość substancji przekracza we wszystkich 
wyrobach 1 tonę rocznie na producenta albo 
importera;

b) stężenie substancji przekracza 0,1 
procenta wagowego w każdym składniku 
wszystkich wyrobów; 
c) substancja nie jest wyłączona z 
obowiązku rejestracji.
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d) ilość uwolnionej substancji może 
szkodliwie wpływać na zdrowie człowieka 
albo na środowisko.
3. Jeżeli warunki wymienione w ust. 2 są 
spełnione, informacja zgłaszana do 
Agencji, przy użyciu arkusza określonego 
przez Agencję zgodnie z art. 108, zawiera:
a) dane identyfikacyjne i kontaktowe 
producenta albo importera;
b) numer(y) rejestracyjny(e) określony(e) w 
art. 18 ust. 1, jeśli jest(są) dostępne;
c) dane identyfikacyjne substancji jak 
określono w załączniku IV, sekcja 2;
d) klasyfikację substancji;
e) krótki opis zastosowania(ń) wyrobu;
f) zakres tonażowy substancji, taki jak 1-10 
ton, 10-100 ton itd.
4. Agencja może podejmować decyzje 
nakładające na producentów albo 
importerów wyrobów wymóg rejestracji, 
zgodnie z przepisami niniejszego tytułu, 
każdej substancji zawartej w tych wyrobach 
i zgłoszonej zgodnie z ust. 3.
5. Przepisów ust. 1 - 4 nie stosuje się w 
przypadku substancji zarejestrowanych dla 
tego sposobu użycia przez uczestnika z góry 
łańcucha dostawy.

6. Przepisy ust. 1 - 4 stosuje się 3 miesiące 
po upływie terminu określonego w art. 21 
ust. 3.
7. Wszelkie działania dotyczące 
wprowadzenia w życie ust. 1 do 6 przyjmuje 
się zgodnie z procedurą określoną w art. 
130 ust. 3.

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się w 
przypadku substancji zarejestrowanych dla 
(skreślenie) użycia w celu produkcji wyrobu 
przez uczestnika z góry łańcucha dostawy.

3. Wyroby niespełniające wymogów zgodnie 
z ustępem 1 nie mogą być produkowane ani 
importowane.
4. Do przepisów ust. 1 stosuje się terminy 
przewidziane zgodnie z artykułami 21(1) do 
21(3).

Or. de

Uzasadnienie

Artikel 6 in der Fassung des Kommissionsvorschlags bietet nur geringen Schutz der in der EU 
ansässigen verarbeitenden Industrie gegenüber unfairem Wettbewerb von außerhalb der EU. 
Da ein gleichartiges importiertes Erzeugnis geringere Anforderungen erfüllen muss, wird es 
nicht nur billiger sein; es wird zudem möglicherweise unter Verwendung einer breiteren 
Palette von Rohstoffen hergestellt.
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Die Änderungsvorschläge führen gerechte Rahmenbedingungen für Unternehmen innerhalb 
und außerhalb der EU ein und gewährleisten ein Höchstmass an Schutz der menschlichen 
Gesundheit und der Umwelt.

Poprawkę złożył Liam Aylward

Poprawka 434
Artykuł 6

1. Każdy producent albo importer wyrobów 
przedkłada Agencji dokumenty rejestracyjne 
każdej substancji zawartej w tych wyrobach, 
jeśli spełnione są wszystkie poniższe 
warunki:
a) substancja jest obecna w tych wyrobach 
w ilości łącznej ponad 1 tony rocznie na 
producenta albo importera, każdy rodzaj 
wyrobu jest rozważany oddzielnie;
b) substancja spełnia kryteria klasyfikacji 
jako niebezpieczna zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG;

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

2. Każdy producent albo importer wyrobów 
zgłasza do Agencji każdą substancję 
zawartą w tych wyrobach, zgodnie z ust. 3, 
jeśli spełnione są wszystkie poniższe 
warunki:
a) substancja jest obecna w tych wyrobach 
w ilości łącznej ponad 1 tony rocznie na 
producenta albo importera;
b) substancja spełnia kryteria klasyfikacji 
jako niebezpieczna zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG;
c) producent albo importer wie albo został 
powiadomiony, iż istnieje 
prawdopodobieństwo, że substancja będzie 
uwalniana podczas normalnych
i racjonalnie przewidywalnych warunków 
stosowania, nawet jeśli uwolnienie to nie 
jest zamierzoną funkcją wyrobu;
d) ilość uwolnionej substancji może 
szkodliwie wpływać na zdrowie człowieka 

1. Każdy producent albo importer wyrobów 
przedkłada Agencji dokumenty rejestracyjne 
każdej substancji zawartej w tych wyrobach,

a) jeżeli jest obecna w tych wyrobach w 
ilości łącznej ponad 1 tony rocznie na 
producenta albo importera, oraz

b) spełnia kryteria klasyfikacji jako 
niebezpieczna zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG; i
c) działanie wyrobu wymaga uwolnienia 
substancji.
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albo na środowisko.
3. Jeżeli warunki wymienione w ust. 2 są 
spełnione, informacja zgłaszana do 
Agencji, przy użyciu arkusza określonego 
przez Agencję zgodnie z art. 108, zawiera:
a) dane identyfikacyjne i kontaktowe 
producenta albo importera;
b) numer(y) rejestracyjny(e) określony(e) w 
art. 18 ust. 1, jeśli jest(są) dostępne;
c) dane identyfikacyjne substancji jak 
określono w załączniku IV, sekcja 2;
d) klasyfikację substancji;
e) krótki opis zastosowania(ń) wyrobu;
f) zakres tonażowy substancji, taki jak 1-10 
ton, 10-100 ton itd.
4. Agencja może podejmować decyzje 
nakładające na producentów albo 
importerów wyrobów wymóg rejestracji, 
zgodnie z przepisami niniejszego tytułu, 
każdej substancji zawartej w tych wyrobach 
i zgłoszonej zgodnie z ust. 3.
5. Przepisów ust. 1 - 4 nie stosuje się w 
przypadku substancji zarejestrowanych dla 
tego sposobu użycia przez uczestnika z góry 
łańcucha dostawy.

6. Przepisy ust. 1 - 4 stosuje się 3 miesiące 
po upływie terminu określonego w art. 21 
ust. 3.
7. Przepisy wykonawcze dla ustępu 1 - 6 są 
przyjęte zgodnie z procedurą przewidzianą 
w artykule 130 ustęp 3.

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się w 
przypadku substancji właściwie 
zarejestrowanej dla tego sposobu użycia.

3. Przepisy ust. 1 stosuje się 3 miesiące po 
upływie terminu określonego w art. 21 ust. 
3.
4. Przepisy wykonawcze dla ustępu 1 - 3 są 
przyjęte zgodnie z procedurą przewidzianą 
w artykule 130 ustęp 3.

Or. en

Uzasadnienie

The obligations of the producer or importer of the article must be clarified so that the 
circumstances to be considered when assessing whether a release is “intended” are clear. 
The definition of “use” in the draft regulation is so broad that virtually any activity 
associated with the article, such as end use disposal, misuse of the article, repair activities, 
and uses warned against may have to be taken into account if the “normal and reasonably 
foreseeable” language is retained.
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Section 6(2) requires the notification of unintended releases of substances from articles if 
certain conditions are met. The spectre of unintended release from articles will trigger 
extensive, time consuming and costly analysis with little real reduction of impact on human 
health or the environment.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 435
Artykuł 6

Ogólny obowiązek rejestracji substancji w 
wyrobach

1. Każdy producent albo importer wyrobów 
przedkłada Agencji dokumenty 
rejestracyjne każdej substancji zawartej w 
tych wyrobach, jeśli spełnione są wszystkie 
poniższe warunki:

a) substancja jest obecna w tych wyrobach 
w ilości łącznej ponad 1 tony rocznie na 
producenta albo importera, każdy rodzaj 
wyrobu jest rozważany oddzielnie;
b) substancja spełnia kryteria klasyfikacji 
jako niebezpieczna zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG;
c) zamierzone jest uwolnienie substancji 
podczas normalnych i racjonalnie 
przewidywalnych warunków stosowania. 
2. Każdy producent albo importer wyrobów 
zgłasza do Agencji każdą substancję 
zawartą w tych wyrobach, zgodnie z ust. 3, 
jeśli spełnione są wszystkie poniższe 
warunki:
a) substancja jest obecna w tych wyrobach 
w ilości łącznej ponad 1 tony rocznie na 
producenta albo importera;
b) substancja spełnia kryteria klasyfikacji 
jako niebezpieczna zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG;

(Skreślenie) Obowiązek rejestracji 
substancji w wyrobach

W przypadku wyrobów określonych w 
załączniku XX istniej obowiązek udzielania 
informacji na temat określonych 
składników. Dostarczanie informacji jest 
konieczne tylko w przypadku substancji 
wymienionych w załączniku YY. W danym 
przypadku o określonych substancjach 
zawartych w wyrobach należy informować 
w łańcuchu dostaw, a opinię publiczną 
przez stosowne informacje w Internecie lub 
na etykiecie danego wyrobu.
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c) producent albo importer wie albo został 
powiadomiony, iż istnieje 
prawdopodobieństwo, że substancja będzie 
uwalniana podczas normalnych 
i racjonalnie przewidywalnych warunków 
stosowania, nawet jeśli uwolnienie to nie 
jest zamierzoną funkcją wyrobu;
3. Jeżeli warunki wymienione w ust. 2 są 
spełnione, informacja zgłaszana do 
Agencji, przy użyciu arkusza określonego 
przez Agencję zgodnie z art. 108, zawiera:
a) dane identyfikacyjne i kontaktowe 
producenta albo importera;
b) numer(y) rejestracyjny(e) określony(e) w 
art. 18 ust. 1, jeśli jest(są) dostępne;
c) dane identyfikacyjne substancji jak 
określono w załączniku IV, sekcja 2;
d) klasyfikację substancji;
e) krótki opis zastosowania(ń) wyrobu;
f) zakres tonażowy substancji, taki jak 1-10 
ton, 10-100 ton itd.
4. Agencja może podejmować decyzje 
nakładające na producentów albo 
importerów wyrobów wymóg rejestracji, 
zgodnie z przepisami niniejszego tytułu, 
każdej substancji zawartej w tych wyrobach 
i zgłoszonej zgodnie z ust. 3.
5. Przepisów ust. 1 - 4 nie stosuje się w 
przypadku substancji zarejestrowanych dla 
tego sposobu użycia przez uczestnika z góry 
łańcucha dostawy.
6. Przepisy ust. 1 - 4 stosuje się 3 miesiące 
po upływie terminu określonego w art. 21 
ust. 3.
7. Wszelkie działania dotyczące 
wprowadzenia w życie ust. 1 do 6 przyjmuje 
się zgodnie z procedurą określoną w art. 
130 ust. 3.

Or. de
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Uzasadnienie

Anstelle des aufwändigen, aber voraussichtlich wenig effizienten Registrierungsverfahrens für 
bestimmte Stoffe in Erzeugnissen soll eine Kennzeichnungs- bzw. Veröffentlichungspflicht 
treten, die nur auf bestimmte Erzeugnisse und nur in Bezug auf bestimmte Stoffe zur 
Anwendung kommen soll.

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

Poprawka 436
Artykuł 6

1. Każdy producent albo importer wyrobów 
przedkłada Agencji dokumenty rejestracyjne 
każdej substancji zawartej w tych wyrobach, 
jeśli spełnione są wszystkie poniższe 
warunki:

a) substancja jest obecna w tych wyrobach w 
ilości łącznej ponad 1 tony rocznie na 
producenta albo importera, każdy rodzaj 
wyrobu jest rozważany oddzielnie;

b) substancja spełnia kryteria klasyfikacji 
jako niebezpieczna zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG;
c) zamierzone jest uwolnienie substancji 
podczas normalnych i racjonalnie 
przewidywalnych warunków stosowania.

1. Każdy producent albo importer wyrobów 
przedkłada Agencji dokumenty rejestracyjne 
każdej substancji zawartej w tych wyrobach, 
jeśli spełnione są wszystkie poniższe 
warunki:

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

b) substancja spełnia kryteria klasyfikacji 
jako niebezpieczna zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG;
c) zamierzone jest uwolnienie substancji 
podczas normalnych i racjonalnie 
przewidywalnych warunków stosowania.

c a) substancja obecna jest w wyrobie w 
stężeniu przekraczającym najniższe stężenie 
wśród wszystkim poniższych limitów 
stężenia:
i) obowiązujące stężenia określone w tabeli 
w art. 3 ust. 3 dyrektywy 1999/45/WE;
ii) limity stężenia podane w załączniku I 
dyrektywy 67/548/WE;
iii) limity stężenia podane w Części B 
Załącznika II dyrektywy 1999/45/WE;
iv) poziomy stężenia podane w Części B 
Załącznika III dyrektywy 1999/45/WE;
v) limity stężenia podane w uzgodnionym 
zapisie w klasyfikacji oraz w systemie 
oznakowania ustalonym w Tytule X;
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2. Każdy producent albo importer wyrobów 
zgłasza do Agencji każdą substancję 
zawartą w tych wyrobach, zgodnie z ust. 3, 
jeśli spełnione są wszystkie poniższe 
warunki:
a) substancja jest obecna w tych wyrobach 
w ilości łącznej ponad 1 tony rocznie na 
producenta albo importera;
b) substancja spełnia kryteria klasyfikacji 
jako niebezpieczna zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG;
c) producent albo importer wie albo został 
powiadomiony, iż istnieje 
prawdopodobieństwo, że substancja będzie 
uwalniana podczas normalnych 
i racjonalnie przewidywalnych warunków 
stosowania, nawet jeśli uwolnienie to nie 
jest zamierzoną funkcją wyrobu;
d) ilość uwolnionej substancji może 
szkodliwie wpływać na zdrowie człowieka 
albo na środowisko.
3. Jeżeli warunki wymienione w ust. 2 są 
spełnione, informacja zgłaszana do 
Agencji, przy użyciu arkusza określonego 
przez Agencję zgodnie z art. 108, zawiera:
a) dane identyfikacyjne i kontaktowe 
producenta albo importera;
b) numer(y) rejestracyjny(e) określony(e) w 
art. 18 ust. 1, jeśli jest(są) dostępne;
c) dane identyfikacyjne substancji jak 
określono w załączniku IV, sekcja 2;
d) klasyfikację substancji;
e) krótki opis zastosowania(ń) wyrobu;
4. Agencja może podejmować decyzje 
nakładające na producentów albo 
importerów wyrobów wymóg rejestracji, 
zgodnie z przepisami niniejszego tytułu, 
każdej substancji zawartej w tych wyrobach 
i zgłoszonej zgodnie z ust. 3.
5. Przepisów ust. 1 - 4 nie stosuje się w 
przypadku substancji zarejestrowanych dla 

vi) 0,1%, jeżeli substancja spełnia kryteria 
ustalone w załączniku XII.

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się w 
przypadku substancji zarejestrowanych dla 
tego sposobu użycia przez uczestnika z góry 
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tego sposobu użycia przez uczestnika z góry 
łańcucha dostawy.
6. Przepisy ust. 1 - 4 stosuje się 3 miesiące 
po upływie terminu określonego w art. 21 
ust. 3.

7. Przepisy wykonawcze dla ustępu 1 - 6 są 
przyjęte zgodnie z procedurą przewidzianą 
w artykule 130 ustęp 3.

łańcucha dostawy.

3. Przepisy ust. 1 - 2 stosuje się 3 miesiące 
po upływie terminu określonego w art. 21 
ust. 3.
4. Przepisy wykonawcze dla ustępu 1 - 3 są 
przyjęte zgodnie z procedurą przewidzianą 
w artykule 130 ustęp 3.

Or. en

Uzasadnienie

The provisions concerning substances in finished articles are a critical issue as they will have 
a substantial impact on the competitiveness of European downstream user industries. In the 
interest of pursuing EU Lisbon Agenda and of ensuring a high level of environment 
protection, article 6 needs to be amended.
The Commission provision leads to significant trade implications and provides a strong 
incentive to produce articles outside the EU.
The amendment brings  the provisions of article 6, in line with the requirements for 
substances and substances in preparations (Article 13.7) and authorization requirements (Art 
53.7) within REACH, as well as with the threshold values incorporated in other community 
legislation where similar thresholds are applied (67/548/EEC, 1999/45/EC).

Poprawkę złożyła Lena Ek

Poprawka 437
Artykuł 6

1. Każdy producent albo importer wyrobów 
przedkłada Agencji dokumenty rejestracyjne 
każdej substancji zawartej w tych wyrobach, 
jeśli spełnione są wszystkie poniższe 
warunki:

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

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

1. Każdy producent albo importer wyrobów 
przedkłada Agencji dokumenty rejestracyjne 
każdej substancji w tych wyrobach, jeśli 
spełnione są wszystkie poniższe warunki:

a) substancja jest obecna w tych wyrobach w 
ilości łącznej ponad 1 tony rocznie na 
producenta albo importera;
b) substancja spełnia kryteria klasyfikacji 
jako niebezpieczna zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG;
c) zamierzone jest uwolnienie substancji 
podczas normalnych i racjonalnie 
przewidywalnych warunków stosowania.
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2. Każdy producent albo importer wyrobów 
zgłasza do Agencji każdą substancję 
zawartą w tych wyrobach, zgodnie z ust. 3,
jeśli spełnione są wszystkie poniższe 
warunki:

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

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

c) producent albo importer wie albo został 
powiadomiony, iż istnieje 
prawdopodobieństwo, że substancja będzie 
uwalniana podczas normalnych 
i racjonalnie przewidywalnych warunków 
stosowania, nawet jeśli uwolnienie to nie 
jest zamierzoną funkcją wyrobu;
d) ilość uwolnionej substancji może 
szkodliwie wpływać na zdrowie człowieka 
albo na środowisko.
3. Jeżeli warunki wymienione w ust. 2 są 
spełnione, informacja zgłaszana do 
Agencji, przy użyciu arkusza określonego 
przez Agencję zgodnie z art. 108, zawiera:
a) dane identyfikacyjne i kontaktowe 
producenta albo importera;
b) numer(y) rejestracyjny(e) określony(e) w 
art. 18 ust. 1, jeśli jest(są) dostępne;
c) dane identyfikacyjne substancji jak 
określono w załączniku IV, sekcja 2;

c a) substancja nie została zarejestrowana 
dla danego stosowania przez uczestnika z 
góry łańcucha dostawy.
2. Agencja może podjąć decyzję o wymogu 
złożenia wniosku o rejestrację przez 
producentów lub importerów wyrobów, 
zgodnie z niniejszym Tytułem w przypadku 
każdej substancji, o której mowa w tych 
artykułach, jeśli spełnione są wszystkie 
poniższe warunki:

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

b) Agencja ma podstawy podejrzewać, iż:

i) substancja wydobywa się z wyrobu oraz
ii) wydobywanie się substancji z wyrobów 
stanowi ryzyko dla zdrowia ludzkiego lub 
dla środowiska naturalnego;

c) substancja nie została zarejestrowana dla 
danego zastosowania.
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d) klasyfikacje substancji;
e) krótki opis zastosowania(ń) wyrobu;
f) zakres tonażowy substancji, taki jak 1-10 
ton, 10-100 ton, itd.
4. Agencja może podejmować decyzje 
nakładające na producentów albo 
importerów wyrobów wymóg rejestracji, 
zgodnie z przepisami niniejszego tytułu, 
każdej substancji zawartej w tych wyrobach 
i zgłoszonej zgodnie z ust. 3
5. Przepisów ust. 1 - 4 nie stosuje się w 
przypadku substancji zarejestrowanych dla
tego sposobu użycia przez uczestnika z góry 
łańcucha dostawy.
6. Przepisy ust. 1 - 4 stosuje się 3 miesiące 
po upływie terminu określonego w art. 21 
ust. 3.

7. Przepisy wykonawcze dla ustępu 1 - 6 są 
przyjęte zgodnie z procedurą przewidzianą 
w artykule 130 ustęp 3.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się 3 miesiące 
po upływie terminu określonego w art. 21 
ust. 3.

4. Przepisy wykonawcze dla ustępu 1 - 4 są 
przyjęte zgodnie z procedurą przewidzianą 
w artykule 130 ustęp 3.

Or. en

Uzasadnienie

The proposal wording is unclear as regards when an article is said to "contain"a given 
substance or the substance "is present" in the article. Such wording should be consistent, and 
the deleted of the word "contained" thus constitutes a clarification. The term "article type" is 
not defined in the proposal and should be deleted to avoid legal uncertainty. The addition to 
Article 6.1 clarifies that information on substances in articles is communicated down the 
supply chain if the production of an article is an intended use. This should be specified in 
Article 6.1 rather than in Article 6.5.

Article 6.2 deals with substances which are unintentionally released from articles. The 
Commission proposal makes the Agency’s decision to request a registration, thus to clarify a 
case of concern, dependent on a “ self-complaint” by the producer or importer of the articles 
under Article 6.2. The Agency should be empowered to demand this information on suspicion 
of risk (this also ensures compatibility with WTO provisions). The notification step is 
superfluous in such situations.

Poprawkę złożył Christofer Fjellner

Poprawka 438
Artykuł 6 ustęp 1



AM\565897PL.doc 37/129 PE 357.817v01-00

PL

1. Każdy producent albo importer wyrobów 
przedkłada Agencji dokumenty rejestracyjne 
każdej substancji zawartej w tych wyrobach, 
jeśli spełnione są wszystkie poniższe 
warunki:

1. Agencja może zadecydować o 
przedkładaniu przez producentów lub 
importerów wyrobów dokumentów 
rejestracyjnych dotyczących każdej
substancji zawartej w tych wyrobach, 
zgodnie z niniejszą sekcją, jeśli spełnione są 
wszystkie poniższe warunki:

(a) substancja jest obecna w tych wyrobach 
w ilości łącznej ponad 1 tony rocznie na 
producenta albo importera, każdy rodzaj 
wyrobu jest rozważany oddzielnie;

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

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

b) Agencja ma powody by podejrzewać, że:
i) substancja jest emitowana z wyrobu oraz
ii) substancja emitowana z wyrobu stanowi 
zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub 
środowiska naturalnego.

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

c) substancja nie została zarejestrowana w 
danym celu.

Or. sv

Uzasadnienie

Utifrån den kunskap som Kemikaliemyndigheten nu samlar in är det mer effektivt att 
kemikaliemyndigheten gör bedömningar av vilka varor som skall omfattas av registrering. 
Genom att lägga bevisbördan på Kemikaliemyndigheten bör vi dessutom kunna uppfylla våra 
skyldigheter inom WTO.

Poprawkę złożyli Chris Davies, Frédérique Ries

Poprawka 439
Artykuł 6 ustęp 1

Ogólny obowiązek rejestracji substancji w 
wyrobach

1. Każdy producent albo importer wyrobów 
przedkłada Agencji dokumenty 
rejestracyjne każdej substancji zawartej w 
tych wyrobach, jeśli spełnione są wszystkie 
poniższe warunki:

a) substancja jest obecna w tych wyrobach 
w ilości łącznej ponad 1 tony rocznie na 

Ogólny obowiązek informowania o 
dozwolonych chemikaliach w wyrobach

1. Każdy producent danego rodzaju 
wyrobów informuje Agencję, zgodnie z ust. 
2, o każdej substancji zawartej w tych 
wyrobach przekraczającej najniższy poziom 
stężenia jeżeli substancja ta spełnia 
kryteria, o których mowa w art. 54 (a-e), 
lub została zidentyfikowana zgodnie z art. 
54 f.
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producenta albo importera, każdy rodzaj 
wyrobu jest rozważany oddzielnie;
b) substancja spełnia kryteria klasyfikacji 
jako niebezpieczna zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG;
c) zamierzone jest uwolnienie substancji 
podczas normalnych i racjonalnie 
przewidywalnych warunków stosowania.

Or. en

Uzasadnienie

Article 6 should provide the legal framework for developing workable tools to manage the use 
of high risk chemicals in consumer articles. Rather than identifying if and to what extent  
chemicals meeting the criteria of Article 54 are being released or likely released and having 
an adversely affect on human health or the environment, REACH should aim at managing the 
use of such chemicals contained in consumer articles regardless on tonnage and where the 
product is sourced. The notification process will be applicable 6 years after REACH comes 
into force and be based on  guidance notes, which will be phased in on a voluntary basis 3 
years after REACH comes into force. The article type and the minimum concentration levels 
should be addressed and defined in the guidance notes. The development of the guidance and 
the aim of the notification procedure is to fill current knowledge gaps (i.e. at the moment 
there is very little information available throughout the product supply chain)  and provide an 
overview of the use of high risk chemicals by product category.

Poprawkę złożyła Satu Hassi

Poprawka 440
Artykuł 6 ustęp 1

1. Każdy producent albo importer wyrobów 
przedkłada Agencji dokumenty rejestracyjne 
każdej substancji zawartej w tych wyrobach, 
jeśli spełnione są wszystkie poniższe 
warunki:

a) substancja jest obecna w tych wyrobach w 
ilości łącznej ponad 1 tony rocznie na 
producenta albo importera, każdy rodzaj 
wyrobu jest rozważany oddzielnie;

b) substancja spełnia kryteria klasyfikacji 
jako niebezpieczna zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG;
c) zamierzone jest uwolnienie substancji 
podczas normalnych i racjonalnie 

1. Każdy producent albo importer wyrobów 
przedkłada Agencji dokumenty rejestracyjne 
każdej substancji zawartej w tych wyrobach, 
jeśli spełnione są wszystkie poniższe 
warunki:

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

b) substancja spełnia kryteria klasyfikacji 
jako niebezpieczna zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG;
c) substancja występuje w stężeniach 
powyżej 0,1% w tych wyrobach lub w 
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przewidywalnych warunków stosowania. jednorodnych materiałach tych artykułów.

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

Poprawkę złożył Jonas Sjöstedt

Poprawka 441
Artykuł 6 ustęp 1

1. Każdy producent albo importer wyrobów 
przedkłada Agencji dokumenty rejestracyjne 
każdej substancji zawartej w tych wyrobach, 
jeśli spełnione są wszystkie poniższe 
warunki: 
a) substancja jest obecna w tych wyrobach w 
ilości łącznej ponad 1 tony rocznie na 
producenta albo importera, każdy rodzaj 
wyrobu jest rozważany oddzielnie;
b) substancja spełnia kryteria klasyfikacji 
jako niebezpieczna zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG;

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

1. Każdy producent albo importer wyrobów 
przedkłada Agencji dokumenty rejestracyjne 
każdej substancji zawartej w tych wyrobach, 
jeśli spełnione są wszystkie poniższe 
warunki: 
a) substancja jest obecna w tych wyrobach w
ilości łącznej ponad 1 tony rocznie na 
producenta albo importera;

b) substancja spełnia kryteria, o których 
mowa w art. 54 (a-e) lub została 
zidentyfikowana zgodnie z art. 54 f);

Or. en

Uzasadnienie

To avoid a situation where producers of articles within the EU suffer major competitive 
disadvantages in relation to importers of articles to the EU, it is necessary to introduce a 
limited registration requirement in REACH for substances in articles.
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Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Anne Ferreira, Marie-Noëlle 
Lienemann

Poprawka 442
Artykuł 6 ustęp 1

1. Każdy producent albo importer wyrobów 
przedkłada Agencji dokumenty rejestracyjne 
każdej substancji zawartej w tych wyrobach, 
jeśli spełnione są wszystkie poniższe 
warunki: 

a) substancja jest obecna w tych wyrobach w 
ilości łącznej ponad 1 tony rocznie na 
producenta albo importera, każdy rodzaj 
wyrobu jest rozważany oddzielnie;

b) substancja spełnia kryteria klasyfikacji 
jako niebezpieczna zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG;
c) zamierzone jest uwolnienie substancji 
podczas normalnych i racjonalnie 
przewidywalnych warunków stosowania.

1. Każdy producent albo importer wyrobów 
przedkłada Agencji dokumenty rejestracyjne 
każdej substancji zawartej w tych wyrobach, 
jeśli substancja jest obecna w tych wyrobach 
w całkowitej ilości ponad 1 tony rocznie na 
producenta albo importera.

Or. en

Uzasadnienie

The weakest component is the tonnage limit of 1 tonne chemical per article type. This will 
create a legal nightmare in any attempt at enforcement, as importers will be able to divide 
their imports into numerous article types (red chairs, blue chairs), and argue that the 1 tonne 
threshold is not being breached by any individual article type. We consider that public health 
and the environment would be better protected if the registration threshold for chemicals in 
imported articles were calculated per importer rather than per article type, as occurs with 
substances and preparations (Jørgensen and others) .

La santé et l’environnement seront mieux protégés si le seuil pour l’enregistrement est défini 
en fonction des quantités cumulées importées pour chaque importateur plutôt qu’en fonction 
des quantités par type d’article. La suppression de la condition concernant un possible rejet 
de la substance par le produit facilite l’application de cette disposition et accroît la sécurité 
juridique. Enfin, le champ d’application pour l’enregistrement des substances dans les 
produits importés doit être similaire à celui fixé pour les substances produites dans l’UE 
(Ferreira et autres).
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Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 443
Artykuł 6 ustęp 1

xxx xxx

Or. el

Uzasadnienie

Εξασφαλίζει την ξεχωριστή εισαγωγή σε μικρές ποσότητες και τις παρεξηγήσεις στους 
ορισμούς.

Poprawkę złożyli Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta 
Korhola, Bogusław Sonik, Renate Sommer

Poprawka 444
Artykuł 6 ustęp 1

1. Każdy producent albo importer wyrobów 
przedkłada Agencji dokumenty rejestracyjne 
każdej substancji zawartej w tych wyrobach,
jeśli spełnione są wszystkie poniższe 
warunki: 
a) substancja jest obecna w tych wyrobach w 
ilości łącznej ponad 1 tony rocznie na 
producenta albo importera, każdy rodzaj 
wyrobu jest rozważany oddzielnie;
b) substancja spełnia kryteria klasyfikacji 
jako niebezpieczna zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG;

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

1. Każdy producent albo importer wyrobów 
przedkłada Agencji dokumenty rejestracyjne 
każdej substancji zawartej w tych wyrobach, 
jeśli spełnione są wszystkie poniższe 
warunki: 
a) substancja jest obecna w tych wyrobach w 
ilości łącznej ponad 1 tony rocznie na 
producenta albo importera; oraz

b) substancja spełnia kryteria klasyfikacji 
jako niebezpieczna zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG; i
c) uwolnienie substancji jest szczegółowo 
określoną funkcją wyrobu podczas 
normalnych i racjonalnie przewidywalnych 
warunków stosowania; i

c a) substancja jest obecna w wyrobie w 
stężeniach równych lub przekraczających 
najniższe z następujących stężeń:
i) stężenie określone w załączniku I 
dyrektywy 67/548/WE, lub
ii) stężenia określone w części A i B 
załącznika II dyrektywy 1999/45/WE, jeżeli 
w załączniku I dyrektywy 67/548/WE nie 
zamieszczono limitu stężenia dla substancji 
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obecnej w preparatach.
iii) 0,1%, jeżeli substancja spełnia kryteria 
ustalone w załączniku XII.

Or. en

Uzasadnienie

1(a) As the definition of article type is missing, the inclusion of this term only creates legal 
uncertainty. 
1 (c) The alternative wording is more clearly defining the scope of the provision.
1(ca) The lack of any quantitative criteria implies that the presence of trace amounts
of a classified substance has to be considered. A producer/ importer would have to know all 

the substances that theoretically may be present at the lowest concentration in all articles. 
This would make article 6 totally unworkable, since producers/importers would not have this 
information and the authorities could not check trace amounts of substances in the millions of 
articles imported into the EC. The introduction of a threshold is a must for workability. 
Declarations are limited to substances which concentration is above the threshold. This is in 
line with the current Directive on preparations (1999/45/EC) and with the REACH project 
itself (article 13.2 and Art 53.7) for substances in preparations (registration) and substances 
of high concern (authorization), Article 13.2 and 53.7 already use the proposed thresholds to 
establish that under such limits a substance in a preparation is no longer dangerous (why 
should this not apply to articles?).

Poprawkę złożyli Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 445
Artykuł 6 ustęp 1 litera a)

a) substancja jest obecna w tych wyrobach w 
ilości łącznej ponad 1 tony rocznie na 
producenta albo importera, każdy rodzaj 
wyrobu jest rozważany oddzielnie;

a) substancja jest obecna w tych wyrobach w 
ilości łącznej ponad 10 ton rocznie na 
producenta albo importera; wyroby podobne 
ze względu na właściwości substancji mogą 
być razem ujmowane w dokumentach 
rejestracyjnych;

Or. de

Uzasadnienie

1. Siehe Begründung zu Änderungsantrag zu Art. 2 Abs. 1.
2. Statt der Einführung eines neuen unklaren Begriffs (Erzeugnistyp) soll vom Normzweck her 
eine gemeinsame Bewertung gleichartiger Stoffe im Registrierungsdossier vorgesehen 
werden.
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Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 446
Artykuł 6 ustęp 1 litera a)

(a) substancja jest obecna w tych wyrobach 
w ilości łącznej ponad 1 tony rocznie na 
producenta albo importera, każdy rodzaj 
wyrobu jest rozważany oddzielnie;

(a) substancja jest obecna w tych wyrobach 
w ilości łącznej ponad 1 tony rocznie na 
producenta albo importera, lub 
wykorzystano substancje wzbudzające 
szczególne obawy; każdy rodzaj wyrobu jest 
rozważany oddzielnie;

Or. nl

Uzasadnienie

Voor stoffen van zeer ernstige zorg in producten geldt ook een algemene registratieplicht. De 
mate van zorg moet ook worden meegedeeld (Pakket prioriteit Blokland).

Poprawkę złożyli Karl-Heinz Florenz, Ria Oomen-Ruijten, Avril Doyle, Françoise 
Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Anders Wijkman

Poprawka 447
Artykuł 6 ustęp 1 a (nowy)

1a. Ustęp 1 litera a) nie odnosi się do 
substancji będących składnikami 
dodawanymi do wyrobów tytoniowych w 
rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 2 ust. 5 
dyrektywy 2001/37/WE w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych Państw Członkowskich, 
dotyczących produkcji, prezentacji i 
sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Or. en

Uzasadnienie

The usual quantity restriction of 1 tonne for chemical substances should not be applied for 
substances which are added to tobacco. Otherwise tobacco manufacturers could circumvent 
the obligation to register by adapting their production system and using only those chemicals 
and their derivates which volume amounts to less than 1 tonne. The exposure scenario and the 
noxious effect of these chemicals, therefore, justify the removal of the quantity restriction for 
substances added to tobacco and tobacco products.
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Poprawkę złożyli Miroslav Ouzký + Chris Davies, Frédérique Ries + Evangelia Tzampazi + 
Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Christofer Fjellner + Anne Ferreira, Marie-

Noëlle Lienemann + Satu Hassi + Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Poprawka 448
Artykuł 6 ustęp 2

2. Każdy producent albo importer wyrobów 
zgłasza do Agencji każdą substancję 
zawartą w tych wyrobach, zgodnie z ust. 3, 
jeśli spełnione są wszystkie poniższe 
warunki:
a) substancja jest obecna w tych wyrobach 
w ilości łącznej ponad 1 tony rocznie na 
producenta albo importera;
b) substancja spełnia kryteria klasyfikacji 
jako niebezpieczna zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG;
c) producent albo importer wie albo został 
powiadomiony, iż istnieje 
prawdopodobieństwo, że substancja będzie 
uwalniana podczas normalnych 
i racjonalnie przewidywalnych warunków 
stosowania, nawet jeśli uwolnienie to nie 
jest zamierzoną funkcją wyrobu;
d) ilość uwolnionej substancji może 
szkodliwie wpływać na zdrowie człowieka 
albo na środowisko.

Skreślony

Or. en

Uzasadnienie

The paper and the paper recycling will not be able to meet the requirements of Article 6(2) 
for all possible remaining substances left over in the paper, since every batch of paper would 
have to be tested for the presence of any impurity that may meet the criteria of Article 6(2). 
This is not technically or economically feasible. In effect, the REACH Regulation seems to 
assume that manufacturers of articles deal with standardised products (as suggested by the 
reference to “article type” in Article 6(1)). Paper products, however, routinely vary in 
composition (Ouzky).

This follows from the  amendment on Article 6 (1) (Davies, Ries).

Δημιουργεί σύγχυση και παρεξηγήσεις στους ορισμούς. (Tzampazi).

Utifrån den kunskap som Kemikaliemyndigheten nu samlar in är det mer effektivt att 
kemikaliemyndigheten gör bedömningar av vilka varor som skall omfattas av registrering. 
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Genom att lägga bevisbördan på Kemikaliemyndigheten kommer vi dessutom kunna uppfylla 
våra skyldigheter inom WTO (Fjellner).

L’application des dispositions concernant l’enregistrement des substances contenues dans les 
produits importés sera facilitée pour les importateurs et les producteurs si la distinction entre 
les produits contenant des « substances destinées à être rejetées » et ceux contenant des 
substances pour lesquelles « le producteur ou l’importateur sait ou est informé que la 
substance est susceptible d’être rejetée… » est supprimée. Les producteurs, importateurs, 
distributeurs et détaillants bénéficieront tous de cette sécurité juridique accrue (Ferreira, 
Lienemann).

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

Paragraphs 2 to 4 are neither practicable nor enforceable. The requirements are too vague 
(e.g. "is made known" and "likely to be released") (Oomen-Ruijten and others).

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 449
Artykuł 6 ustęp 2 litera a)

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

(a) substancja jest obecna w tych wyrobach 
w ilości łącznej ponad 1 tony rocznie na 
producenta albo importera, lub 
wykorzystano substancje wzbudzające 
szczególne obawy;

Or. nl

Uzasadnienie

Voor stoffen van zeer ernstige zorg in producten geldt ook een algemene registratieplicht. De 
mate van zorg moet ook worden meegedeeld (Pakket prioriteit Blokland).

Poprawkę złożył Jonas Sjöstedt

Poprawka 450
Artykuł 6 ustęp 2 litery c) i d)

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

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

powiadomiony, iż istnieje 
prawdopodobieństwo, że substancja będzie 
uwalniana, nawet jeśli uwolnienie to nie jest 
zamierzoną funkcją wyrobu;

Or. en

Uzasadnienie

The last condition is not possible to apply in practice and should therefore be deleted. It is not 
reasonable to assume that the importer can judge if the quantity released will have an 
adverse effect on human health or the environment.

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Satu Hassi + Evangelia 
Tzampazi + Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann + Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, 
Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-

Schoepges

Poprawka 451
Artykuł 6 ustęp 3

3. Jeżeli warunki wymienione w ust. 2 są 
spełnione, informacja zgłaszana do 
Agencji, przy użyciu arkusza określonego 
przez Agencję zgodnie z art. 108, zawiera:
a) dane identyfikacyjne i kontaktowe 
producenta albo importera;
b) numer(y) rejestracyjny(e) określony(e) w 
art. 18 ust. 1, jeśli jest(są) dostępne;
c) dane identyfikacyjne substancji jak 
określono w załączniku IV, sekcja 2;
d) klasyfikacje substancji;
e) krótki opis zastosowania(ń) wyrobu;
f) zakres tonażowy substancji, taki jak 1-10 
ton, 10-100 ton itd.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

As the use of hazardous substances in articles should be subject to the registration 
requirements as given in the amendment to Article 6(1), there is no more need for this 
provision (Hassi).

Δημιουργεί σύγχυση και είναι περιττό (Tzampazi)

Amendement de cohérence avec l'amendement à l'article 6, paragraphe 2 (Ferreira, 
Lienemann).

Paragraphs 2 to 4 are neither practicable nor enforceable. The requirements are too vague 
(e.g. "is made known" and "likely to be released") (Oomen-Ruijten and others).

Poprawkę złożyli Chris Davies, Frédérique Ries

Poprawka 452
Artykuł 6 ustęp 3, zdanie wprowadzające i litera a)

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

a) dane identyfikacyjne i kontaktowe 
producenta albo importera;

3. Jeżeli warunki wymienione w ust. 1 są 
spełnione, informacja zgłaszana do Agencji,
przy użyciu arkusza określonego przez 
Agencję zgodnie z art. 108, zawiera:

a) jego dane identyfikacyjne i kontraktowe;

Or. en

Uzasadnienie

It follows from the amendment in Article 6 (1) that REACH should aim at creating a 
framework for controlling the use of chemicals, which fulfils the criteria referred to in 
REACH Article 54 (a-e) or has been identified in accordance with Article 54  (f), contained in 
articles whether the article is manufactured or imported into the Community market.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 453
Artykuł 6 ustęp 3 litera f) (nowa)

(f) zakres tonażowy substancji, taki jak 1-10 
ton, 10-100 ton itd.

(f) zakres tonażowy substancji, taki jak 0-1 
tona, 1-10 ton, 10-100 ton oraz więcej niż 
1000 ton.

Or. nl
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Uzasadnienie

Vollediger om alle hoeveelheidsklassen te noemen (Pakket prioriteit Blokland).

Poprawkę złożyli Johannes Blokland

Poprawka 454
Artykuł 6 ustęp 3 litera f a) (nowa)

(fa) stopień wzbudzanych obaw.

Or. nl

Uzasadnienie

De mate van zorg moet ook aan ECA meegedeeld worden (Pakket prioriteit Blokland).

Poprawkę złożyli Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann + Evangelia Tzampazi + Satu 
Hassi + Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, 

Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Poprawka 455
Artykuł 6 ustęp 4

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Amendement de cohérence avec l'amendement à l'article 6, paragraphe 2 (Ferreira, 
Lienemann).

Δημιουργεί σύγχυση και είναι περιττό (Tzampazi)

As the use of hazardous substances in articles should be subject to the registration 
requirements as given in the amendment to Article 6(1), there is no more need for this 
provision.(Hassi.)

Paragraphs 2 to 4 are neither practicable nor enforceable. The requirements are too vague 
(e.g. "is made known" and "likely to be released") (Oomen-Ruijten and others).
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Poprawkę złożyli Chris Davies, Frédérique Ries

Poprawka 456
Artykuł 6 ustęp 4

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

4. Agencja może podejmować decyzje 
nakładające na producentów albo 
importerów wyrobów wymóg rejestracji, 
zgodnie z przepisami niniejszego tytułu, 
każdej substancji zawartej w tych wyrobach, 
jeśli spełnione są następujące warunki: 
a) substancja zawarta jest w wyrobie
b) Agencja ma podstawy podejrzewać, iż:
i) spełnia kryteria klasyfikacji jako 
niebezpieczna zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG,
ii) substancja jest uwalniana,
iii) wydobywanie się substancji z wyrobu 
stanowi ryzyko dla zdrowia ludzkiego lub 
dla środowiska naturalnego;
c) substancja nie została zarejestrowana dla 
danego zastosowania.

Or. en

Uzasadnienie

This amendment will act as a safety clause to ensure that the Agency has the competence to 
demand information and the registration of a use in an article of an unregistered substance 
which is classified as dangerous, is being released and is a risk to either human health or the 
environment in an article.

Poprawkę złożyli Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta 
Korhola, Bogusław Sonik, Renate Sommer

Poprawka 457
Artykuł 6 ustęp 5

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

5. Przepisów ust. 1 - 4 nie stosuje się w 
przypadku substancji zarejestrowanych dla 
tego sposobu użycia przez uczestnika z góry 
łańcucha dostawy lub gdy zwolnione są z 
obowiązku rejestracji zgodnie z 
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załącznikiem III.

Or. en

Uzasadnienie

Brings the provision in line with the registrations requirements for substances and  
substances in preparations that are applicable to EU Article producers. Linked with 
amendment to Article 6(1).

Poprawkę złożyły Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann + Satu Hassi

Poprawka 458
Artykuł 6 ustęp 5

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Amendement de cohérence avec l'amendement à l'article 6, paragraphe 2 à 4 (Ferreira, 
Lienemann).

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

Poprawkę złożyli Chris Davies, Frédérique Ries

Poprawka 459
Artykuł 6 ustęp 5

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

5. Przepisów ust. 1 - 3 nie stosuje się w 
przypadku substancji zgłoszonych dla tego 
sposobu użycia przez uczestnika z góry 
łańcucha dostawy.

Or. en

Uzasadnienie

This follows from the previous amendment on Article 6 (1).
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Poprawkę złożyli Chris Davies, Frédérique Ries

Poprawka 460
Artykuł 6 ustęp 6

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

6. Przepisy ust. 1 - 3 stosuje się 3 miesiące 
po upływie terminu określonego w art. 21
ust. 4. Szczegółowe wskazówki branżowe 
wprowadzane są stopniowo i dobrowolnie 
na trzy lata przed początkiem 
obowiązywania ust. 1 - 3.

Or. en

Uzasadnienie

To achieve a functional system of managing the use of authorised chemicals in the supply 
chain of articles it is necessary to apply a step-by-step approach. The information collected 
during the development of sector specific guidance and the phase in will provide a useful 
stepping-stone for further developments in the complex area of chemical uses in consumer 
articles. This amendment ensures that the sector specific guidance notes will be phased in 
over a 3 year before Article 6 comes into force.

Poprawkę złożyła Satu Hassi

Poprawka 461
Artykuł 6 ustęp 6

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

6. Przepisy ust. 1 stosuje się rok po upływie
terminów określonych w art. 21.

Or. en

Uzasadnienie

It is not acceptable to exempt import products from the registration requirements of 
substances in articles for 11 years and 3 months. Hazardous substances in imported articles 
should be registered at the latest one year after these substances have been registered in the 
EU.
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Poprawkę złożyły Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 462
Artykuł 6 ustęp 6

6. Przepisy ustępów 1 - 4 stosuje się trzy 
miesiące po upływie terminu określonego w 
art. 21(3).

5. Przepisów ustępu 1 nie stosuje się trzy 
miesiące po upływie terminu określonego w 
art. 21(3).

Or. en

Uzasadnienie

Amendement de cohérence avec l'amendement à l'article 6, paragraphe 2 à 4.

Poprawkę złożyły Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann + Satu Hassi

Poprawka 463
Artykuł 6 ustęp 7

7. Przepisy wykonawcze dla ustępu 1 - 6 są 
przyjęte zgodnie z procedurą przewidzianą 
w artykule 130 ustęp 3.

7. Przepisy wykonawcze dla ustępu 1 - 3 są 
przyjęte zgodnie z procedurą przewidzianą 
w artykule 130 ustęp 3.

Or. en

Uzasadnienie

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

Amendement de cohérence avec l'amendement à l'article 6, paragraphe 2 à 4 (Ferreira, 
Lienemann).

Poprawkę złożyli Chris Davies, Frédérique Ries

Poprawka 464
Artykuł 6 ustęp 7

7. Przepisy wykonawcze dla ustępu 1 - 6 są 
przyjęte zgodnie z procedurą przewidzianą 
w art. 130 ust. 3.

7. Ustawodawstwo wykonawcze dla tego 
artykułu przyjęte jest zgodnie z procedurą 
przewidzianą w art. 130 ust. 3.

Or. en
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Uzasadnienie

To ensure that implementing legislation can be adopted in order to achieve the workability of 
the entire Article 6.

Poprawkę złożyli Chris Davies, Frédérique Ries + Mary Honeyball

Poprawka 465
Artykuł 6 ustęp 7 a (nowy)

7a. Przepis wykonawczy, o którym mowa w 
ust. 7 zgodny jest ze szczegółowymi, 
rozwiniętymi wskazówkami branżowymi, 
zgodnie z art. 73 ust. 2 ia).

Or. en

Uzasadnienie

The basis for a workable framework is the identification of product categories and the use of 
chemicals, which fulfils the criteria referred to in REACH Article 54 (a-e) or has been 
identified in accordance with Article 54  (f). The development of sector specific guidance will 
be based on these two elements and the implementing measures should be in accordance with 
these developments in order to ensure compliance and legal certainty.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 466
Artykuł 6 ustęp 7 a (nowy)

7a. Agencja nakreśli wytyczne w celu 
wspomożenia producentów i importerów 
produktów oraz odpowiednich władz.

Or. fr

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

Schoepges

Poprawka 467
Artykuł 6 a a (nowy)

Artykuł 6 a bis
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Przekazywanie i podział rejestracji, 
"Rejestracja grupowa"

1. Prawo nabyte po dokonaniu rejestracji 
jest zarówno zbywalne, jak i podzielne. 
Jeżeli zmienia się właściciel 
przedsiębiorstwa, nowy właściciel wypełnia 
warunki wynikające z art. 20. Jeżeli część 
przedsiębiorstwa posiadającego prawa 
rejestracyjne zmienia właściciela (np. 
poprzez kupno fabryki produkującej 
zarejestrowaną substancję), Agencja 
przyznaje nowemu właścicielowi nowy 
numer rejestracji.
2. Jeżeli producent jest filią innej osoby 
prawnej (tzw. "spółka-matka"), ta ostatnia 
może zarejestrować i posiadać rejestrację w 
imieniu filii. Również filia może 
zarejestrować i posiadać rejestrację dla 
spółki-matki lub innych filii. W takich 
przypadkach wymagana jest jedynie jedna 
rejestracja. Osoba prawna, na której 
spoczywa obowiązek zarejestrowania grupy, 
odpowiedzialna jest za spełnianie 
obowiązków wynikających z niniejszego 
rozporządzenia.
Ustęp 2 stosuje się również wówczas, gdy 
spółka-matka lub filia nie ma swojej 
siedziby na terytorium UE. Rejestrujący i 
posiadacz rejestracji muszą nieć siedzibę na 
terytorium UE.

Or. en

Uzasadnienie

Proposal for the solution of following cases:
Within company groups, products are delivered to customers from changing production sites 
within the EU, which may belong to different affiliates. Distribution of products within groups 
is often steered by one unit within the group which can be part of the parent company or a 
group company. A group registration would be an appropriate solution to reduce the costs 
and bureaucracy in these cases.
If a registrant only sells one of several production plants in which a substance is produced, a 
new registration by the purchaser is not necessary.
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Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 468
Artykuł 6 a a (nowy)

Artykuł 6 aa
1. Prawa nabyte w drodze rejestracji mogą 
być przenoszone i dzielone z innymi 
podmiotami. Nabywca wstępuje w prawa i 
obowiązki pierwotnego rejestrującego. W 
przypadku dzielenia praw wynikających z 
rejestracji Agencja przydziela nowemu 
właścicielowi nowy numer rejestracyjny.
2. Jeżeli producent jest spółką-córką innej 
osoby prawnej (tzw. „spółki-matki”), 
spółka-matka może w imieniu spółki-córki 
dokonywać rejestracji i prowadzić sprawy 
związane z rejestracją. I na odwrót także 
spółka-córka może dla swej spółki-matki 
lub innych spółek-córek dokonywać 
rejestracji i prowadzić sprawy związane z 
rejestracją. W takich przypadkach 
konieczna jest tylko jedna rejestracja. 
Osoba prawna wyznaczona do rejestracji 
grupy ponosi odpowiedzialność za 
wypełnianie obowiązków zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem. Osoba prawna 
wyznaczona do rejestracji grupy musi 
posiadać siedzibę na terytorium UE.

Or. de

Uzasadnienie

Will ein Registrierungspflichtiger von seiner Registrierung keinen Gebrauch mehr machen, 
muss es ihm möglich sein, die Rechte aus der Registrierung zu übertragen.

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

Poprawka 469
Artykuł 7

Artykuł 7 skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Consequence of the amendment  that proposes a new Article 4 (a) (linked to article 3(22), 4a 
and 34(4).

Poprawkę złożyli Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber

Poprawka 470
Artykuł 7

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

2. Dla potrzeb ust. 1 producent albo 
importer zgłasza do Agencji, przy użyciu 
arkusza określonego przez Agencję zgodnie 
z art. 108, następujące informacje:

a) dane identyfikacyjne producenta albo 
importera;
b) dane identyfikacyjne substancji;
c) klasyfikację substancji, jeżeli istnieje;
d) oszacowaną ilość;
e) listę odbiorców, o której mowa w ust. 1; 
oraz
f) wystarczające informacje o programie 

Za badania dotyczące rozwoju produktu i 
procesu produkcji uznaje się systematyczne, 
często również przypadkowe poszukiwania 
nowych rozwiązań. Prace badawcze dzieli 
się ogólnie na: prace w ramach badania 
podstaw, które prowadzi się bez konkretnej 
potrzeby czy celu oraz prace w ramach 
badań praktycznych zmierzające do 
znalezienia rozwiązania dla konkretnego 
problemu i przeznaczone często do 
zastosowania w gospodarce.

Substancje lub mieszanki substancji 
wykorzystywane i stosowane w 
laboratoriach badawczych i rozwojowych 
pod ścisłymi warunkami nie podlegają 
niniejszemu rozporządzeniu. 
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badań i rozwoju, aby umożliwić agencji 
podjęcie właściwych decyzji, o których 
mowa w ust. 4 i 7.
Okres ustanowiony w ust. 1 rozpoczyna się 
w momencie otrzymania zgłoszenia przez 
Agencję.
3. Agencja przypisuje zgłoszeniu numer i 
datę zgłoszenia, która jest datą 
otrzymania zgłoszenia przez Agencję i 
niezwłocznie przekazuje ten numer i datę 
odpowiedniemu producentowi albo 
importerowi. 
4. Agencja sprawdza kompletność 
informacji dostarczonej przez 
zgłaszającego. Może ona zadecydować o 
narzuceniu warunków w celu 
zagwarantowania, że substancja, preparat 
albo wyrób, w skład których wchodzi ta 
substancja, będą stosowane tylko przez 
personel wyszczególniony na liście 
odbiorców, o których mowa w ust. 2 lit. e), 
w rozsądnie kontrolowanych warunkach i 
substancja nie zostanie powszechnie 
udostępniona konsumentom w żadnym 
czasie, ani w jej postaci własnej, ani jako 
składnik preparatu albo wyrobu, a 
pozostające ilości substancji zostaną 
zgromadzone w celu zniszczenia ich po 
upływie okresu odroczenia.
5. Przy braku jakiejkolwiek negatywnej 
odpowiedzi producent albo importer mogą 
produkować albo importować substancję 
nie wcześniej niż po upływie 4 tygodni od 
zgłoszenia.
6. Producent albo importer zobowiązani są 
zastosować się do wszelkich warunków 
ustalonych przez Agencję zgodnie z 
przepisami ust. 4.
7. Agencja może podjąć decyzję o 
przedłużeniu pięcioletniego okresu 
odroczenia maksymalnie o kolejne 5 lat 
albo, w przypadku substancji używanych 
wyłącznie w procesie rozwoju produktów 
leczniczych dla ludzi albo produktów 
leczniczych weterynaryjnych maksymalnie 
o kolejne 10 lat, na prośbę producenta albo 
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importera, jeżeli mogą oni wykazać, że takie 
przedłużenie okresu odroczenia jest 
uzasadnione programem badań i rozwoju.
8. Agencja niezwłocznie przekazuje projekt 
decyzji do właściwych urzędów Państw 
Członkowskich, na terenie których 
substancja jest wytwarzana, importowana 
albo prowadzone są badania dotyczące 
rozwoju produktu i procesu produkcji.
Podczas podejmowania decyzji, o których 
mowa w ust. 4 i 7, Agencja rozważa 
wszelkie uwagi właściwych urzędów Państw 
Członkowskich.
9. Agencja i właściwe urzędy 
poszczególnych Państw Członkowskich 
zachowują poufność informacji 
przedstawionych zgodnie z ust. 1 - 8.
10. Odwołanie od decyzji Agencji podjętych 
na mocy przepisów ust. 4 i 7, może być 
wniesione zgodnie z przepisami art. 87, 88 i 
89.

Or. de

Uzasadnienie

Durch die Ausgrenzung dieser Stoffe von der Verordnung wird der Forschung und 
Entwicklung auch, nach risikoarmen Substanzen, Raum gegeben.

Poprawkę złożyli Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Péter Olajos, Renate Sommer

Poprawka 471
Artykuł 7

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

2. Dla potrzeb ust. 1 producent albo importer 

1. Art. 5 i 19 nie stosuje się do substancji 
produkowanych na terytorium Wspólnoty 
albo importowanych w celu prowadzenia 
badań dotyczących rozwoju produktu i 
procesu produkcji i w ilościach 
ograniczonych na potrzeby badań 
dotyczących rozwoju produktu i procesu 
produkcji, wraz z listą wyszczególnionych 
odbiorców. 

2. Dla potrzeb ust. 1 producent albo importer 
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zgłasza do Agencji, przy użyciu arkusza 
określonego przez Agencję zgodnie z art. 
108, następujące informacje:

a) dane identyfikacyjne producenta lub 
importera;

b) dane identyfikacyjne substancji;
c) klasyfikacje substancji, jeżeli istnieje;

d) oszacowaną ilość;
e) listę odbiorców, o której mowa w ust. 1;  i

f) wystarczające informacje o programie 
badań i rozwoju, aby umożliwić agencji 
podjęcie właściwych decyzji, o których 
mowa w ust. 4 i 7.

Okres ustalony w ust. 1 rozpoczyna się z 
chwilą otrzymania powiadomienia przez 
Agencję.
3. Agencja przypisuje zgłoszeniu numer i 
datę zgłoszenia, która jest datą 
otrzymania zgłoszenia przez Agencję i 
niezwłocznie przekazuje ten numer i datę 
odpowiedniemu producentowi albo 
importerowi.
4. Agencja sprawdza kompletność 
informacji dostarczonej przez zgłaszającego.  
Może ona zadecydować o narzuceniu 
warunków w celu zagwarantowania, że 
substancja, preparat albo wyrób, w skład 
których wchodzi ta substancja, będą 
stosowane tylko przez personel 
wyszczególniony na liście odbiorców, o 
których mowa w ust. 2 lit. e), w rozsądnie 
kontrolowanych warunkach i substancja nie 
zostanie powszechnie udostępniona 
konsumentom w żadnym czasie, ani w jej 
postaci własnej, ani jako składnik preparatu 
albo wyrobu, a pozostające ilości substancji 
zostaną zgromadzone w celu zniszczenia ich 
po upływie okresu odroczenia. 

5. Przy braku jakiejkolwiek negatywnej 
odpowiedzi producent albo importer mogą 
produkować albo importować substancję nie 
wcześniej niż po upływie 4 tygodni od 
zgłoszenia. 

zgłasza do Agencji, przy użyciu arkusza 
określonego przez Agencję zgodnie z art. 
108, następujące informacje:

a) dane identyfikacyjne producenta lub 
importera;

b) dane identyfikacyjne substancji;
c) klasyfikacja substancji, jeżeli istnieje;

d) oszacowaną ilość;
e) listę odbiorców, o której mowa w ust. 1;  i

f) wystarczające informacje o programie 
badań i rozwoju, aby umożliwić agencji 
podjęcie właściwych decyzji, o których 
mowa w ust. 4 i 7.

3. Agencja przypisuje zgłoszeniu numer i 
datę zgłoszenia, która jest datą 
otrzymania zgłoszenia przez Agencję i 
niezwłocznie przekazuje ten numer i datę 
odpowiedniemu producentowi albo 
importerowi.

4. Agencja sprawdza kompletność 
informacji dostarczonej przez zgłaszającego.  
Może ona zadecydować o narzuceniu 
warunków w celu zagwarantowania, że 
substancja, preparat albo wyrób, w skład 
których wchodzi ta substancja, będą 
stosowane tylko przez personel 
wyszczególniony na liście odbiorców, o 
których mowa w ust. 2 lit. e), w rozsądnie 
kontrolowanych warunkach i substancja nie 
zostanie powszechnie udostępniona 
konsumentom w żadnym czasie, ani w jej 
postaci własnej, ani jako składnik preparatu 
albo wyrobu, a pozostające ilości substancji 
zostaną zgromadzone w celu zniszczenia ich 
po upływie okresu badań i rozwoju 
produktu. 

5. Przy braku jakiejkolwiek negatywnej 
odpowiedzi producent albo importer mogą 
produkować albo importować substancję nie 
wcześniej niż po upływie 4 tygodni od 
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6. Producent albo importer zobowiązani są 
zastosować się do wszelkich warunków 
ustalonych przez Agencję zgodnie z 
przepisami ust. 4.

7. Agencja może podjąć decyzję o 
przedłużeniu pięcioletniego okresu 
odroczenia maksymalnie o kolejne 5 lat 
albo, w przypadku substancji używanych 
wyłącznie w procesie rozwoju produktów 
leczniczych dla ludzi albo produktów 
leczniczych weterynaryjnych maksymalnie 
o kolejne 10 lat, na prośbę producenta albo 
importera, jeżeli mogą oni wykazać, że takie 
przedłużenie okresu odroczenia jest 
uzasadnione programem badań i rozwoju.
8. Agencja niezwłocznie przekazuje projekt 
decyzji do właściwych urzędów Państw 
Członkowskich, na terenie których 
substancja jest wytwarzana, importowana 
albo prowadzone są badania dotyczące 
rozwoju produktu i procesu produkcji. 

Podczas podejmowania decyzji, o których 
mowa w ust. 4 i 7, Agencja rozważa 
wszelkie uwagi właściwych urzędów Państw 
Członkowskich.

9. Agencja i właściwe urzędy 
poszczególnych Państw Członkowskich 
zachowują poufność informacji 
przedstawionych zgodnie z ust. 1 - 8.

10. Odwołanie od decyzji Agencji podjętych 
na mocy przepisów ust. 4 i 7, może być 
wniesione zgodnie z przepisami art. 87, 88 i 
89.

zgłoszenia. 

6. Producent albo importer zobowiązani są 
zastosować się do wszelkich warunków 
ustalonych przez Agencję zgodnie z 
przepisami ust. 4.

7. Agencja niezwłocznie przekazuje projekt 
decyzji do właściwych urzędów Państw 
Członkowskich, na terenie których 
substancja jest wytwarzana, importowana 
albo prowadzone są badania dotyczące 
rozwoju produktu i procesu produkcji. 
Podczas podejmowania decyzji, o których 
mowa w ust. 4, Agencja rozważa wszelkie 
uwagi właściwych urzędów Państw 
Członkowskich.
8. Agencja i właściwe urzędy 
poszczególnych Państw Członkowskich 
zachowują poufność informacji 
przedstawionych zgodnie z ust. 1 - 7.
9. Odwołanie od decyzji Agencji podjętych 
na mocy przepisów ust. 4, może być 
wniesione zgodnie z przepisami art. 87, 88 i 
89.

Or. en

Uzasadnienie

No timeframes should be defined.

Poprawkę złożyli Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 472
Artykuł 7 ustęp 1
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1. Art. 5 i 19 nie stosuje się przez okres 5 lat
do substancji produkowanych na terytorium 
Wspólnoty albo importowanych w celu 
prowadzenia badań dotyczących rozwoju 
produktu i procesu produkcji i w ilościach 
ograniczonych na potrzeby badań 
dotyczących rozwoju produktu i procesu 
produkcji, wraz z listą wyszczególnionych 
odbiorców.

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

Or. de

Uzasadnienie

Eine zeitliche Befristung für Stoffe, die für die produkt- und verfahrensorientierte Forschung 
und Entwicklung vorgesehen sind, behindert die Innovation. Es besteht die Gefahr, dass 
Forschungsprojekte außerhalb der EU verlagert werden. Dadurch würden hochqualifizierte 
Arbeitsplätze gefährdet.

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 473
Artykuł 7 ustęp 1

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

1. Art. 5 i 19 nie stosuje się przez okres 10 
lat do substancji produkowanych na 
terytorium Wspólnoty albo importowanych 
w celu prowadzenia badań dotyczących 
rozwoju produktu i procesu produkcji i w 
ilościach ograniczonych na potrzeby badań 
dotyczących rozwoju produktu i procesu 
produkcji, wraz z listą wyszczególnionych 
odbiorców.

Or. de

Uzasadnienie

Im Rahmen der stoffbezogenen Produkt- und Verfahrensentwicklung sind zur Optimierung 
oftmals iterative Forschungs- und Entwicklungszyklen erforderlich, bei denen die 
Ausgangsbedingungen erst nach Beendigung des vorausgehenden Zyklus fest stehen. Diese 
Forschungs- und Entwicklungszyklen können sehr zeitaufwändig sein. Die Ausnahmefrist von 
fünf Jahren für die Geltung der Artikel 5 und 19 für Stoffe, die für die produkt- und 
verfahrensorientierte Forschung und Entwicklung in der Gemeinschaft hergestellt oder 
eingeführt werden, ist hierfür zu kurz und sollte auf 10 Jahre ausgedehnt werden.
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Poprawkę złożyli Martin Callanan + Lena Ek

Poprawka 474
Artykuł 7 ustęp 2 litera f)

f) wystarczające informacje o programie 
badań i rozwoju, aby umożliwić agencji 
podjęcie właściwej decyzji, o której mowa w 
ust. 4 i 7.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Information on product and process research is often highly confidential for commercial 
reasons. The need to explain a research programme to the Agency creates a risk that 
confidentiality will be breached.  Moreover, detailed information on the R&D activity is not 
necessary for the Agency to make its determination of environmental hazards from the 
chemical in research use.
During a PPORD programme, there will be no significant exposure of humans and/or the 
environment to the substance, preparation or article in question, and the Agency can always 
formulate safeguard conditions under Articles 7.4 and 7.6 on the basis of the identity of the 
substance.
The amendment:
– ensures that innovation is protected against inadvertent disclosure of confidential 

business information;
– minimises the administrative burden of REACH on research industry. (Callanan)

In the majority of cases, the Agency has no need for this highly confidential information. 
During a PFORD programme, there will be no exposure of humans and/or the environment to 
the substance, preparation or article in question, and the Agency can always formulate 
safeguard conditions under Articles 7.4 and 7.6 on the basis of the identity of the substance. 
Detailed information on the R&D activity should therefore not be a standard requirement 
(Ek).

Poprawkę złożył Jonas Sjöstedt

Poprawka 475
Artykuł 7 ustęp 4

4. Agencja sprawdza kompletność 
informacji dostarczonej przez zgłaszającego. 
Może ona zadecydować o narzuceniu 
warunków w celu zagwarantowania, że 
substancja, preparat albo wyrób, w skład 
których wchodzi ta substancja, będą 
stosowane tylko przez personel 
wyszczególniony na liście odbiorców, o 

4. Agencja sprawdza kompletność 
informacji dostarczonej przez zgłaszającego. 
Może ona zadecydować o narzuceniu 
warunków w celu zagwarantowania, że 
substancja, preparat albo wyrób, w skład 
których wchodzi ta substancja, będą 
stosowane tylko przez personel 
wyszczególniony na liście odbiorców, o 
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których mowa w ust. 2 lit. e), w rozsądnie 
kontrolowanych warunkach i substancja nie 
zostanie powszechnie udostępniona 
konsumentom w żadnym czasie, ani w jej 
postaci własnej, ani jako składnik preparatu 
albo wyrobu, a pozostające ilości substancji 
zostaną zgromadzone w celu zniszczenia ich 
po upływie okresu odroczenia.

których mowa w ust. 2 lit. e), w rozsądnie 
kontrolowanych warunkach i substancja nie 
zostanie powszechnie udostępniona 
konsumentom w żadnym czasie, ani w jej 
postaci własnej, ani jako składnik preparatu 
albo wyrobu, a pozostające ilości substancji 
zostaną zgromadzone w celu zniszczenia ich 
po upływie okresu odroczenia oraz że
potencjale ryzyko dla zdrowia ludzkiego 
i/lub środowiska naturalnego jest w 
rozsądny sposób kontrolowane.

Or. en

Uzasadnienie

To facilitate innovation it is appropriate to exempt substances being used in research and 
development. However it is necessary to add criteria concerning the potential risks to human 
health and the environment.

Poprawkę złożyła Karin Scheele

Poprawka 476
Artykuł 7 ustęp 4

4. Agencja sprawdza kompletność 
informacji dostarczonej przez zgłaszającego.  
Może ona zadecydować o narzuceniu 
warunków w celu zagwarantowania, że 
substancja, preparat albo wyrób, w skład 
których wchodzi ta substancja, będą 
stosowane tylko przez personel 
wyszczególniony na liście odbiorców, o 
których mowa w ust. 2 lit. e), w rozsądnie 
kontrolowanych warunkach i substancja nie 
zostanie powszechnie udostępniona 
konsumentom w żadnym czasie, ani w jej 
postaci własnej, ani jako składnik preparatu 
albo wyrobu, a pozostające ilości substancji 
zostaną zgromadzone w celu zniszczenia ich 
po upływie okresu odroczenia.

4. Agencja sprawdza kompletność 
informacji dostarczonej przez zgłaszającego.  
Decyduje ona o warunkach, które należy 
spełnić, aby wytwarzanie lub stosowanie 
substancji lub preparatów, w skład których 
wchodzi ta substancja, wiązało się z 
minimalnym zagrożeniem, w szczególności 
ze względu na nieznane niebezpieczne 
właściwości. Może między innymi nakazać, 
aby substancja, preparat albo wyrób, w skład 
których wchodzi ta substancja, były 
stosowane tylko przez personel 
wyszczególniony na liście odbiorców, o 
których mowa w ust. 2 lit. e), w rozsądnie 
kontrolowanych warunkach i substancja nie 
była powszechnie udostępniana
konsumentom w żadnym czasie, ani w jej 
postaci własnej, ani jako składnik preparatu 
albo wyrobu, a pozostające ilości substancji 
były gromadzone w celu zniszczenia ich po 
upływie okresu odroczenia.
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Or. de

Uzasadnienie

Um zu vermeiden, dass aufgrund fehlender Kenntnisse über Stoffe für die produkt- und 
verfahrensorientierte Forschung unakzeptable Risiken bei der Herstellung oder Verwendung 
dieser Stoffe auftreten, wird vorgeschlagen, dass die Agentur in jedem Fall eine Entscheidung 
über die anzuordnenden Maßgaben trifft. Dabei kann sie umso gelindere Maßgaben 
vorsehen, je besser der Antragsteller die Kontrolle der Risiken nachweisen kann. Dadurch 
wird – in Zusammenhang mit Absatz 8 – auch sichergestellt, dass die zuständigen Behörden 
der Mitgliedstaaten in jedem Fall Kenntnis vom Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 
erlangen.

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

Poprawka 477
Artykuł 7 ustęp 8 akapit 2

Podczas podejmowania decyzji, o których 
mowa w ust. 4 i 7, Agencja rozważa 
wszelkie uwagi właściwych urzędów Państw 
Członkowskich.

Podczas podejmowania decyzji, o których 
mowa w ust. 4 i 7, Agencja rozważa 
wszelkie uwagi właściwych urzędów 
wszystkich Państw Członkowskich, w 
których ma miejsce produkcja, import lub 
badania dotyczące rozwoju produktu i 
procesu produkcji.

Or. en

Uzasadnienie

This is the actual procedure laid down in Council Directive 92/32/EEC, which has shown to 
work well and will therefore not be replaced by the REACH regulation.

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

Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato + Dagmar 
Roth-Behrendt

Poprawka 478
Artykuł 8

Artykuł 8 skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Avoid double legislation (see justification amendment on article 2). Linked to amendments to 
articles 2, 4 and 53-5 (Oomen-Ruijten and others).

These provisions are now included in Article 2 paragraph 1f new and annex Ic (Foglietta and 
others).
Consequence of new Article 2 (Roth Behrendt).

Poprawkę złożyli Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Poprawka 479
Artykuł 9

Rejestracja wymagana na mocy art. 5 albo 
art. 6 ust. 1 lub 4, zawiera wszystkie 
następujące informacje w formie arkusza 
określonego przez Agencję zgodnie z art. 
108:
a) dokumentację techniczną (dossier 
techniczne) obejmującą:
i) dane identyfikacyjne producenta(ów) albo 
importera(ów), jak określono w załączniku 
IV, sekcja 1;

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

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

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

v) wytyczne dotyczące bezpiecznego 

Rejestracja wymagana na mocy art. 5 albo 
art. 6 ust. 1 lub 4, zawiera wszystkie 
następujące informacje w formie arkusza 
określonego przez Agencję zgodnie z 
art. 108:
a) dokumentację techniczną (dossier 
techniczne) obejmującą:
i) dane identyfikacyjne producenta(ów) albo 
importera(ów), jak określono w załączniku 
IV, sekcja 1;

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

iii) informacje dotyczące produkcji i 
zastosowania(ń) substancji, jak określono w 
załączniku IV, sekcja 3; informacja ta 
obejmuje wszystkie zidentyfikowane przez 
rejestrującego zastosowania wraz z 
każdorazowym określeniem przewidzianych 
w tym celu ilości produkcji i importu, o ile 
ilość ta jest równa lub większa od jednej 
tonyę, przy zaokrągleniu tej wartości w górę 
lub w dół do tony;
iii a) informacje dotyczące produkcji i 
zastosowania(ń) substancji i klasyfikacji 
wszystkich podanych zastosowań według 
kategorii zastosowań i narażenia zgodnie z 
załącznikiem I aa.
iv) klasyfikację i oznakowanie substancji; 
jak określono w załączniku IV, sekcja 4;
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stosowania substancji, jak określono w 
załączniku IV, sekcja 5;
vi) streszczenie informacji uzyskanych przy 
zastosowaniu załączników V – IX;
vii) dobrze udokumentowane streszczenie 
badań w zakresie informacji uzyskanych 
przy zastosowaniu załączników V- IX, jeżeli 
jest to wymagane na podstawie przepisów 
załącznika I;

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

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

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

vi) streszczenie informacji uzyskanych przy 
zastosowaniu załączników V – IX;

vii) dobrze udokumentowane streszczenie 
badań w zakresie informacji uzyskanych 
przy zastosowaniu załączników V- IX, jeżeli 
jest to wymagane na podstawie przepisów 
załącznika I;
viii) oświadczenie, czy wyniki zostały 
uzyskane na podstawie badań 
przeprowadzonych na kręgowcach, czy też 
nie;
ix) proponowane badania, jeśli jest to 
wymagane przy zastosowaniu załączników 
V – IX;

x) deklarację dotyczącą wyrażenia zgody na 
udostępnienie kolejnym rejestrującym, za 
uiszczeniem opłaty, jego podsumowań 
badań i szczegółowych podsumowań badań 
w zakresie informacji uzyskanych przy 
zastosowaniu załączników V- VIII w 
odniesieniu do badań nie przeprowadzonych 
na kręgowcach;

aa) aktualny arkusz bezpieczeństwa zgodnie 
z załącznikiem 1a;
b) raport bezpieczeństwa chemicznego, 
jeżeli jest wymagany zgodnie z art. 13.

ba) oświadczenie rejestrującego o 
klasyfikacji substancji według kategorii 
zagrożenia od 1 do 3 zgodnie z 
załącznikiem IV a. W przypadku 
przeprowadzenia wstępnej rejestracji 
zgodnie z artykułami 26 i kolejnymi, 
przepis, o których mowa w zdaniu 1, nie ma 
zastosowania.

Or. de

Uzasadnienie

Basierend auf dem Ansatz „one substance – one registration“ werden zusätzlich die 
Voraussetzungen für risikoorientierte Informationsanforderungen geschaffen. Die 
beabsichtigte Verwendung eines Stoffes ist deshalb auch in Verwendungs- und 
Expositionskategorien anzugeben. Dies erleichtert auch die Information in der Kette. 
Gleiches gilt für das Sicherheitsdatenblatt. Die Selbsteinstufung zu den Prioritätsstufen ist 
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Voraussetzung für die weiteren risikoorientierten Informationsanforderungen nach Artikel 11 
und wird im Rahmen der Bewertung überprüft.

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 480
Artykuł 9

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

a) dokumentację techniczną (dossier 
techniczne) obejmującą:

i) dane identyfikacyjne producenta(ów) 
albo importera(ów), jak określono 
w załączniku IV, sekcja 1;
ii) dane identyfikacyjne substancji jak 
określono w załączniku IV, sekcja 2;
iii) informacje dotyczące produkcji i 
zastosowania(ń) substancji, jak określono 
w załączniku IV, sekcja 3; informacja ta 
obejmuje wszystkie zidentyfikowane przez 
rejestrującego zastosowania;

iv) klasyfikację i oznakowanie 
substancji; jak określono w załączniku IV, 
sekcja 4;
v) wytyczne dotyczące bezpiecznego 
stosowania substancji, jak określono 
w załączniku IV, sekcja 5;
vi) streszczenie informacji uzyskanych 
przy zastosowaniu załączników V – IX;
vii) dobrze udokumentowane 
streszczenie badań w zakresie 
informacji uzyskanych przy zastosowaniu 
załączników V- IX, jeżeli jest to wymagane 
na podstawie przepisów załącznika I;
viii) oświadczenie, czy wyniki zostały 
uzyskane na podstawie badań 
przeprowadzonych na kręgowcach, czy też 
nie;

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

a) dokumentację indywidualną (dossier 
indywidualne) obejmującą:

i) dane identyfikacyjne producenta(ów) 
albo importera(ów), jak określono 
w załączniku IV, sekcja 1;
ii) dane identyfikacyjne substancji jak 
określono w załączniku IV, sekcja 2;
iii) informacje dotyczące produkcji i 
zastosowania(ń) substancji, jak określono 
w załączniku IV, sekcja 3; informacja ta 
zawiera wszystkie zidentyfikowane przez 
rejestrującego zastosowanie, a w 
szczególności wskazuje na 
przeciwwskazania w zakresie zastosowań;

aa) dokumentację dotyczącą ryzyka (dossier 
dotyczące ryzyka) obejmującą:
i) dobrze udokumentowane 
streszczenie badań w zakresie 
informacji uzyskanych przy zastosowaniu 
art. 11 - 13;

ii) streszczenie wszelkich informacji 
wynikających ze stosowania art. 11 i art. 
12;
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ix) proponowane badania, jeśli jest to 
wymagane przy zastosowaniu załączników 
V – IX;

x) deklarację dotyczącą wyrażenia 
zgody na udostępnienie kolejnym 
rejestrującym, za uiszczeniem opłaty, jego 
podsumowań badań i szczegółowych 
podsumowań badań w zakresie informacji 
uzyskanych przy zastosowaniu załączników 
V- VIII w odniesieniu do badań nie 
przeprowadzonych na kręgowcach;

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

iii) proponowane badania, jeśli jest to 
wymagane przy zastosowaniu art.11 - 13;

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

v) deklarację dotyczącą udostępnienia 
kolejnym rejestrującym, za uiszczeniem 
opłaty, jego podsumowań badań i 
szczegółowych podsumowań badań w 
zakresie informacji uzyskanych przy 
zastosowaniu art. 11 w odniesieniu do badań 
nie przeprowadzonych na kręgowcach w 
ciągu dziesięciu lat po przedłożeniu;

b) klasyfikację ryzyka substancji jak 
określono w załączniku IV sekcja 4;
b a) dla substancji w ilościach od 1 do 10 
ton, informacje dotyczące narażenia, jak 
określono w załączniku IV sekcja 5;
b b) raport w sprawie bezpieczeństwa 
chemicznego w przypadku substancji w 
ilościach 10 ton lub więcej rocznie, zgodnie 
z art. 13;
b c) kartę charakterystyki jeżeli jest ona 
wymagana zgodnie z art. 29 lub 
wskazówkami w sprawie bezpiecznego 
użycia, jak określono w sekcji 5 załącznika 
IV/załącznika IC (nowy); w tym wskazanie, 
które informacje rejestrujący uważa za 
poufne;

Or. en

Uzasadnienie

This amendment sets out the information to be submitted for general registration purposes, in 
the order of hazard information, exposure information and risk management information:

1. The individual dossier is not new compared to the Commission proposal, it only 
integrates information on the identity of the enterprise, the substances and the uses.
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2. The hazard dossier collects all information on the properties of a substance, and its 
content is specified in Article 11 in connection with the testing Annexes.

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

4. For substances in quantities of 1 to 10 tonnes some basic exposure information will 
need to be submitted, whereas - as in the Commission proposal - for substances in 
quantities of 10 tonnes or more per year, the chemical safety report is required.

This exposure information is kept simple so that it will not be unreasonable for 
companies to provide this information. It has two functions: first, it will help 
companies to develop the safety data sheet/guidance on safe use, and secondly, it will 
support the Agency to screen registration dossiers submitted to identify priority 
substances for which more information will need to be generated.

5. Finally, information on risk management is part of the registration. For substances 
which are classified as dangerous the safety data sheet shall be submitted. Safety data sheets 
must be compiled as an existing obligation today and are required in Art. 29 of the REACH 
proposal for substances classified as dangerous to be supplied. So this is no new additional 
burden for enterprises. For substances which are not classified as dangerous, and only for 
those, guidance on safe use needs to be submitted as part of the registration. This guidance on 
safe use is already included in section 5 of Annex IV in the Commission proposal and consists 
of 8 of the 16 headings of the safety data sheet related to risk management. This avoids 
duplication of information to be compiled (amendment linked to amendment to article 5(4)).

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 481
Artykuł 9, wprowadzenie

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

Do wniosku rejestracyjnego wymaganego 
zgodnie z artykułem 5 należy dołączyć 
wszystkie informacje o danej substancji, do 
których ma dostęp wnioskodawca. Należy 
jednak odrzucić wniosek rejestracyjny, 
jeżeli nie zawiera on przynajmniej 
następujących informacji w formie arkusza 
określonego przez Agencję zgodnie z 
art. 108:

Or. de

Uzasadnienie

Dem Ansatz „ ein Stoff – eine Registrierung“ folgend, sollen die Daten über die Stoffe nicht 
pro Hersteller/Importeur, sondern pro Stoff gesammelt werden. Der Registrierungspflichtige 
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soll grundsätzlich alle ihm zugänglichen Daten vorlegen, wobei jedenfalls die Inhalte eines 
„Grunddatensatzes“ vorhanden sein müssen, damit eine Registrierung zustande kommt

Poprawkę złożył Liam Aylward

Poprawka 482
Artykuł 9, wprowadzenie

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

Rejestracja wymagana na mocy art. 5 albo 
art. 6 ust. 1 w przypadku jednej substancji 
lub grupy substancji, zawiera wszystkie 
następujące informacje w formie arkusza 
określonego przez Agencję zgodnie z art. 
108:

Or. en

Uzasadnienie

This is to facilitate read-across for substances and to ensure consistency  with the provisions 
of Annex IX, section 1.5: Substances whose physicochemical, toxicological and 
ecotoxicological properties are likely to be similar or follow a regular pattern as a result of 
structural similarity may be considered as a group, or "category" of substances. Application 
of the group concept requires that physicochemical properties, human health effects and 
environmental effects or environmental fate may be predicted from data for a reference 
substance within the group by interpolation to other substances in the group (read-across 
approach). This avoids the need to test every substance for every endpoint.

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

Poprawka 483
Artykuł 9, wprowadzenie

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

Rejestracja wymagana na mocy art. 5 albo 
art. 6 ust. 1 w przypadku jednej substancji 
lub kategorii podobnych substancji, zawiera 
wszystkie następujące informacje w formie 
arkusza określonego przez Agencję zgodnie 
z art. 108:

Or. en

Uzasadnienie

Recognises the concept that a category of substances with equivalent/similar properties may 
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be included in one registration to minimise the number of registration dossiers.

Poprawkę złożyli Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna 

Hennicot-Schoepges

Poprawka 484
Artykuł 9 litera a)

Rejestracja wymagana na mocy art. 5 albo 
art. 6 ust. 1 lub 4, zawiera wszystkie 
następujące informacje w formie arkusza 
określonego przez Agencję zgodnie z art. 
108:
a) dokumentację techniczną (dossier 
techniczne) obejmującą:
i) dane identyfikacyjne producenta(ów) 
albo importera(ów), jak określono 
w załączniku IV, sekcja 1;

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

iii) informacje dotyczące produkcji i 
zastosowania(ń) substancji, jak określono 
w załączniku IV, sekcja 3; informacja ta 
obejmuje wszystkie zidentyfikowane przez 
rejestrującego zastosowania;
iv) klasyfikację i oznakowanie 
substancji; jak określono w załączniku IV, 
sekcja 4;

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

Rejestracja wymagana na mocy art. 5 albo 
art. 6 ust. 1 lub 4, zawiera wszystkie 
następujące informacje w formie arkusza 
określonego przez Agencję zgodnie z art. 
108:
a) dokumentację techniczną (dossier 
techniczne) obejmującą:
i) dane identyfikacyjne producenta(ów) 
albo importera(ów), jak określono 
w załączniku IV, sekcja 1;

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

iii) informacje dotyczące produkcji i 
zastosowania(ń) substancji, jak określono 
w załączniku IV, sekcja 3; informacja ta 
obejmuje wszystkie zidentyfikowane przez 
rejestrującego zastosowania;
iv) klasyfikację i oznakowanie 
substancji; jak określono w załączniku IV, 
sekcja 4;

v) wytyczne dotyczące bezpiecznego 
stosowania substancji, jak określono 
w załączniku IV, sekcja 5;

vi) dla substancji produkowanych lub 
importowanych w ilości powyżej 10 ton oraz 
dla substancji produkowanych lub 
importowanych w ilości od 1 do -10 ton, 
jeśli substancja jest uważana za 
stwarzającą potencjalnie duże zagrożenie 
zgodnie z klasyfikacją priorytetów 
wymienionych w artykule 20 a, streszczenie 
informacji uzyskanych przy zastosowaniu 
załącznika IV a (Informacje), a także 
streszczenia wszelkich innych będących do 
dyspozycji odpowiednich informacji, 
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vii) dobrze udokumentowane streszczenie 
badań w zakresie informacji uzyskanych 
przy zastosowaniu załączników V- IX, jeżeli 
jest to wymagane na podstawie przepisów 
załącznika I;

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

ix) proponowane badania, jeśli jest to 
wymagane przy zastosowaniu załączników 
V – IX;

x) deklarację dotyczącą wyrażenia 
zgody na udostępnienie kolejnym 
rejestrującym, za uiszczeniem opłaty, jego 
podsumowań badań i szczegółowych 
podsumowań badań w zakresie informacji 
uzyskanych przy zastosowaniu załączników 
V- VIII w odniesieniu do badań nie 
przeprowadzonych na kręgowcach; 

uważanych przez rejestrującego za istotne 
dla oceny ryzyka;
vii) dla substancji produkowanych lub 
importowanych w ilości powyżej 10 ton oraz 
dla substancji produkowanych lub 
importowanych w ilości od 1 do -10 ton, 
jeśli substancja jest uważana za 
stwarzającą potencjalnie duże zagrożenie 
zgodnie z klasyfikacją priorytetów 
wymienionych w artykule 21 a ust. 2, 
raporty z początkowo przeprowadzonych 
analiz lub streszczenie informacji 
uzyskanych przy zastosowaniu załącznika 
IV a (Informacje), a także streszczenia 
wszelkich innych będących do dyspozycji 
odpowiednich informacji, uważanych przez 
rejestrującego za istotne dla oceny ryzyka;
viii) oświadczenie, czy wyniki zostały 
uzyskane na podstawie badań 
przeprowadzonych na kręgowcach, czy też 
nie;

ix) projekt uzyskania informacji 
pochodzących z zastosowania załączników 
VII i VIII oraz na podstawie analizy 
załącznika IX, jeśli wnioski raportu 
bezpieczeństwa chemicznego (RBC) 
sugerują, że konieczne są dodatkowe 
informacje;
x) deklarację dotyczącą wyrażenia 
zgody na udostępnienie kolejnym 
rejestrującym, za uiszczeniem opłaty, jego 
podsumowań badań i szczegółowych 
podsumowań badań w zakresie informacji 
uzyskanych przy zastosowaniu załączników 
V- VIII w odniesieniu do badań nie 
przeprowadzonych na kręgowcach; 

x a) pisemne stwierdzenie, że rejestrujący 
ma dostęp do wszystkich oryginalnych 
badań, z których pochodzą przedstawione 
streszczenia bądź dobrze udokumentowane 
streszczenia. Na żądanie Agencji 
rejestrujący dostarcza dowody świadczące, 
że jest właścicielem lub ma prawnie 
zagwarantowany dostęp do tych badań;

Or. en
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Uzasadnienie

Recognises the concept, described in Annex IX, paragraph 1.5, that categories of substances 
with equivalent / similar properties exist and enables such categories of substances to be 
included in one registration to minimise the number of registration dossiers.

“Robust summary” needs to be carefully defined, as it is a term used within other initiatives 
e.g. OECD HPV programme. Any future changes in the OECD requirements would 
potentially impact upon the requirements for the registration dossier. This would not be 
practicable to implement.  To avoid unnecessary administrative effort and possible errors, it 
should be possible to alternatively submit the report of a study rather than re-summarise it. 
This would reduce the administrative burden considerably and further practicability.

2. Registration including risk-based prioritisation: Risk, not the annual volume alone, is the 
suitable criterion for identifying substances of high concern. Therefore, the registration 
process shall include a system for prioritisation of substances based on risk. Consortia 
formation for pre-registration is encouraged but remains voluntary. Sharing of vertebrate 
animal study results is mandatory.
The new CEFIC proposal includes the following:

- Obligatory pre-registration for the 30,000 substances in 18 months.
- An Information Set to be prepared for all substances above 10 tons and used as the starting 
point for a tiered risk assessment and for prioritisation (for substances below 10 tons only 
appropriate information is needed). This Information Set shall be sent to the Agency within 5 
years after the entry into force of REACH.
- Registration of substances above 1000 tons & CMRs in 5 years.
- Prioritisation for registration of substances between 1000 – 1 tons to be sent to the Agency 
in 5 years.
- Registration in:
7 years after the entry into force of REACH: substances between 1000 – 1 tons + substances 
below 100 tons of high concern;
9 years: substances between 100 – 1 tons of low concern;
11 years: substances below 10 tons of low concern.

As an integral part of the registration dossier, each registrant should be obliged to make a 
statement that he has access to the original studies underlying the robust study summaries. 
Such access can be: the registrant is the owner of the study; he has a letter of access or the 
original study was published/is in the public domain (Official Journal, scientific publication, 
etc.). Otherwise those companies that had delivered robust study summaries earlier under 
programmes where robust study summaries are published (e.g. OECD HPV Chemicals 
Programme, EPA Challenge programme) would be penalised. Freeriders could use these 
summaries without financial contribution to the studies for their registration.

Linked to amendments to article 20a and article 21.
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Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 485
Artykuł 9 litera a) punkt iii)

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

iii) informacje dotyczące produkcji i 
kategorii narażenia w odniesieniu do 
zastosowania(ń) substancji, jak określono w 
załączniku IV, sekcja 3; informacja ta 
obejmuje wszystkie zidentyfikowane przez 
rejestrującego kategorie narażenia w 
odniesieniu do zastosowania. Użytkownicy, 
którzy sami nie są producentami lub 
importerami, muszą na podstawie tych 
informacji być w stanie w bezpieczny 
sposób zastosować substancję w ramach 
podanych kategorii narażenia bez 
konieczności przeprowadzania 
dodatkowych testów i ustalania własnych 
działań zarządzania ryzykiem.

Or. de

Uzasadnienie

Ohne vorgegebene und eindeutig definierte Expositionskategorien wird es für die 
nachgeschalteten Verwender von Chemikalien keine Rechts- und Planungssicherheit geben. 
Es sollte deshalb ein Katalog mit branchenübergreifenden Expositionskategorien, die alle 
Verwendungszwecke abdecken, im Verordnungsentwurf integriert werden. Dies würde nicht 
nur die Praktikabilität des Systems erhöhen, sondern auch den nachgeschalteten Anwendern 
Rechtssicherheit gewähren sowie die Probleme des Know-how-Schutzes für die Down-
stream-User weitestgehend lösen.

Poprawkę złożył Guido Sacconi

Poprawka 486
Artykuł 9 litera a) punkt vi)

(vi) streszczenie informacji uzyskanych przy 
zastosowaniu załączników V – IX;

(vi) streszczenie informacji uzyskanych przy 
zastosowaniu załączników V – IX lub 
streszczenie informacji równoznacznych już 
zebranych dla tego rodzaju substancji 
zgodnie z innymi przepisami Unii 
Europejskiej. Agencja opracowuje i 
regularnie aktualizuje listę zawierającą 
informacje zebrane na temat substancji 
zgodnie z innymi przepisami Unii 
Europejskiej, uważane za równoznaczne z 
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informacjami wymaganymi przez niniejsze 
rozporządzenie.

Or. it

Uzasadnienie

Le informazioni già raccolte su talune sostanze a norma di altre disposizioni comunitarie 
dovrebbero poter essere utilizzate senza necessitare ulteriori modifiche/riformulazioni.

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

Poprawka 487
Artykuł 9 litera a) punkt vi) i vii)

(vi) streszczenie informacji uzyskanych przy 
zastosowaniu załączników V – IX;

(vi) dla substancji produkowanych lub 
importowanych w ilości powyżej 10 ton oraz 
dla substancji produkowanych lub 
importowanych w ilości od 1 do 10 ton, jeśli 
substancja jest uważana za stwarzającą 
potencjalnie bardzo duże zagrożenie na 
podstawie klasyfikacji priorytetów 
wymienionych w artykule 21a ustęp 2,
streszczenie informacji uzyskanych przy 
zastosowaniu załącznika VI (Informacje), a 
także streszczenia wszelkich innych 
będących do dyspozycji odpowiednich 
informacji, uważanych przez rejestrującego 
za istotne dla oceny ryzyka;

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

(vii) dla substancji produkowanych lub 
importowanych w ilości powyżej 10 ton oraz 
dla substancji produkowanych lub 
importowanych w ilości od 1 do 10 ton, jeśli 
substancja jest uważana za stwarzającą 
potencjalnie bardzo duże zagrożenie na 
podstawie klasyfikacji priorytetów 
wymienionych w artykule 21a ustęp 2,
streszczenie informacji uzyskanych przy 
zastosowaniu załącznika VI (Informacje), a 
także streszczenia wszelkich innych 
będących do dyspozycji odpowiednich 
informacji, uważanych przez rejestrującego 
za istotne dla oceny ryzyka;

Or. it
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Uzasadnienie

E’ necessario definire attentamente cosa si intende per “Sommario esauriente”, in quanto si 
tratta di un’espressione che si ritrova in altre iniziative, come per esempio il programma 
HPV dell’OCSE. Ogni futura modifica dei requisiti dell’OCSE potrebbe ripercuotersi sui 
requisiti per il dossier di registrazione. Ciò non sarebbe agilmente fattibile. Per evitare sforzi 
non richiesti e possibili errori, sarebbe possibile trasmettere in alternativa la relazione di uno 
studio piuttosto che riassumerlo nuovamente. In questo modo si ridurrebbero notevolmente 
gli adempimenti amministrativi favorendo contestualmente la fattibilità.

Poprawkę złożył Guido Sacconi

Poprawka 488
Artykuł 9 litera a) punkt vii)

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

(vii) dobrze udokumentowane streszczenie 
badań w zakresie informacji uzyskanych 
przy zastosowaniu załączników V- IX, lub 
równoważne dobrze udokumentowane 
streszczenia wcześniej sporządzone dla 
substancji zgodnie z innymi przepisami 
Unii Europejskiej;

Or. it

Uzasadnienie

Le informazioni già raccolte su talune sostanze a norma di altre disposizioni comunitarie 
dovrebbero poter essere utilizzate senza necessitare ulteriori modifiche/riformulazioni. 
Collegato all'emendamento all'articolo 9, lettera a vi).

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 489
Artykuł 9 litera a) punkt viii)

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

viii) oświadczenie, czy wyniki zostały 
uzyskane na podstawie badań 
przeprowadzonych na kręgowcach, czy też 
nie, w tym informacja które testy na 
kręgowcach zostały przeprowadzone oraz 
liczbę wykorzystanych do nich zwierząt;

Or. en
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Uzasadnienie

In view of the objective to promote non-animal testing and the concern about the use of 
vertebrate animals under this Regulation, information should be made available on the 
animal tests that have been carried out and the number of animals used.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 490
Artykuł 9 litera a) punkt ix)

ix) proponowane badania, jeśli jest to 
wymagane przy zastosowaniu załączników 
V – IX;

ix) proponowane badania, jeśli jest to 
wymagane przy zastosowaniu załączników 
VII – IX;

Or. de

Uzasadnienie

Artikel 9 (a) (ix) steht im Widerspruch zu Anhang IV, 4. Schritt:
Gemäß Artikel 9 muss das technische Dossier Versuchsvorschläge umfassen, wenn die 
Anwendung der Anhänge V bis IX sie erfordern. Anhang IV jedoch stellt klar, dass die Daten 
nach Anh. V und VI beschafft werden müssen ohne Notwendigkeit, zuvor einen Vorschlag 
vorzulegen:
„4. SCHRITT: NEUE DATEN BESCHAFFEN/PRÜFSTRATEGIE VORSCHLAGEN
In manchen Fällen müssen keine neuen Daten beschafft werden. Bestehen aber 
Informationslücken, so müssen je nach Mengenstufe die fehlenden Daten beschafft werden 
(Anhänge V und VI) oder es muss eine Prüfstrategie vorgeschlagen werden (Anhänge VII und 
VIII)“.

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

Poprawka 491
Artykuł 9 litera a) punkt ix) - xa) (nowy)

ix) proponowane badania, jeśli jest to 
wymagane przy zastosowaniu załączników 
V – IX;

(ix) projekt dostarczenia informacji 
uzyskanych przy zastosowaniu załączników 
VII i VIII oraz na podstawie uwa 
zawartych w załączniku IX, jeśli wnioski 
raportu bezpieczeństwa chemicznego 
(RBC) sugerują, że konieczne są dodatkowe 
informacje;

(x) deklarację dotyczącą wyrażenia zgody na 
udostępnienie kolejnym rejestrującym, za 
uiszczeniem opłaty, jego podsumowań 

(x) deklarację dotyczącą wyrażenia zgody na 
udostępnienie kolejnym rejestrującym, za 
uiszczeniem opłaty, jego podsumowań 
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badań i szczegółowych podsumowań badań 
w zakresie informacji uzyskanych przy 
zastosowaniu załączników V- VIII w 
odniesieniu do badań nie przeprowadzonych 
na kręgowcach;

badań i szczegółowych podsumowań badań 
w zakresie informacji uzyskanych przy 
zastosowaniu załączników V- VIII w 
odniesieniu do badań nie przeprowadzonych 
na kręgowcach;

(xa) pisemne oświadczenie, że rejestrujący 
ma dostęp do wszystkich oryginalnych 
badań, z których pochodzą przedstawione 
streszczenia bądź dobrze udokumentowane 
streszczenia; na żądanie Agencji 
rejestrujący dostarcza dowodu, że jest 
właścicielem lub ma prawnie 
zagwarantowany dostęp do tych badań;

Or. it

Uzasadnienie

Come parte integrante del dossier di registrazione, ogni dichiarante deve avere l’obbligo di 
fornire la dimostrazione di accesso agli studi originali che costituiscono la base dei sommari 
esaurienti. Ciò si verifica perché: a) il dichiarante è il proprietario dello studio, b)dispone di 
una lettera di accesso o c) lo studio iniziale è di dominio pubblico. Tale emendamento mira 
ad impedire che eventuali freerider possano trarre vantaggi finanziari dall’accesso non 
regolamentato di detti studi.

Poprawkę złożyli Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas 
Sjöstedt + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + Alessandro Foglietta, 

Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Poprawka 492
Artykuł 9 litera a) punkt x)

x) deklarację dotyczącą wyrażenia zgody na 
udostępnienie kolejnym rejestrującym, za 
uiszczeniem opłaty, jego podsumowań 
badań i szczegółowych podsumowań badań 
w zakresie informacji uzyskanych przy 
zastosowaniu załączników V- VIII w 
odniesieniu do badań nie 
przeprowadzonych na kręgowcach;

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Consequential amendment as part of OSOR package (Sacconi and others).
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This amendment ensures the mandatory sharing of data is extended to information derived 
from non-animal tests. (Davies).

La soppressione del punto x) dell’art. 9 lettera a) è volta ad eliminare la facoltà del titolare 
degli studi di concedere o meno l’accesso ai dati di test sui non vertebrati. La soppressione di 
tale punto riveste un rilievo decisivo per l’introduzione del principio dell’accesso 
obbligatorio a tutti i dati, dietro equo e proporzionale compenso (sempre che manchi un 
preventivo accordo sul compenso che il richiedente dei dati deve corrispondere al 
proprietario degli stessi). Questo punto è di estrema importanza soprattutto per le PMI che 
così potranno ridurre notevolmente i costi per interventi richiesti dal REACH. Il presente 
emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo 
II: Registrazione delle sostanze (Vernola and others).

La soppressione del punto x) dell’art. 9 lettera a) mira ad introdurre il principio dell’accesso 
obbligatorio a tutti i dati. Il presente emendamento è collegato all'emendamento all'art. 23, 
paragrafo 4 (Foglietta and others).

Poprawkę złożył Jonas Sjöstedt

Poprawka 493
Artykuł 9 litera a) punkt x a) (nowy)

x a) oświadczenie czy kryteria, o których 
mowa w załączniku XII zostały spełnione 
dla zidentyfikowania trwałych, 
wykazujących zdolność do bioakumulacji i 
toksycznych substancji lub bardzo trwałych, 
wykazujących dużą zdolność do 
bioakumulacji, jeżeli nie jest wymagane na 
mocy art. 13.

Or. en

Uzasadnienie

This amendment raises the level of information required.

Poprawkę złożyła Mojca Drčar Murko

Poprawka 494
Artykuł 9 litera a) punkt x a) i x b) (nowy)

b a) dla substancji w ilościach od 1 do 10 
ton, informacje dotyczące narażenia, jak 
określono w załączniku IV sekcja 6 (nowa);
x b) kopia karty charakterystyki w 
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przypadku substancji sklasyfikowanych;

Or. en

Uzasadnienie

In order to allow for a preliminary screening of low volume substances on the basis of 
possible risk, basic exposure information is required. It would thus be possible to assign a 
greater priority for information gathering for those substances where exposure is considered 
to be significant or difficult to estimate, as well as to allow for a preliminary consideration of 
possible risk. In order to facilitate official monitoring, the Agency database should also 
include an inventory of material safety data sheets.

Poprawkę złożyła Karin Scheele

Poprawka 495
Artykuł 9 litera b)

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

b) raport bezpieczeństwa chemicznego 
(skreślenie).

Or. de

Uzasadnienie

Steht in Zusammenhang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 13 Absatz 1, erster Unterabsatz.

Poprawkę złożył Guido Sacconi

Poprawka 496
Artykuł 9 ustęp 1 a (nowy)

W momencie przedstawiania informacji 
wymaganych do zarejestrowania zgodnie z 
postanowieniami wymienionymi w literach 
(a) i (b) składający wniosek ma możliwość 
zastrzeżenia wybranych dokumentów lub 
ich fragmentów jako poufnych. Składający 
wniosek podaje powody takiego 
zastrzeżenia. Władze otrzymujące 
informacje decydują, odwołując się do 
artykułu 116, które informacje pozostają 
poufne.

Or. it
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Uzasadnienie

Completa l'emendamento 21 del relatore aggiungendo un collegamento all'articolo 116 sulla 
riservatezza.

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

Poprawka 497
Artykuł 9 akapit 1 a (nowy)

Informacje wymagane w ust. 1 i 
przygotowane zgodnie z innym 
prawodawstwem wspólnotowym lub 
międzynarodowym lub też w ramach 
programów dotyczących chemikaliów mogą 
zostać dostarczone w oryginalnym 
formacie.

Or. en

Uzasadnienie

Data already collected or reports already compiled on a substance under other EU or 
international programmes or legislation should be permitted and presented as such, without 
the need for modification and/or unnecessary redrafting.  Examples of such programmes are: 
the OECD programme for the production of internationally agreed Safety Information Data 
Sets (SIDS), the International Chemical Council Association High Production Volume 
(ICCA/HPV) assessments of chemicals, the Human and Environmental Risk Assessment 
Project (HERA) of chemicals used in the home for laundry and household cleaning, the 
monographs of the European Toxicology & Ecotoxicology Centre (ECETOC) on individual 
chemicals.

Poprawkę złożyli Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt

Poprawka 498
Artykuł 10

Wspólne dostarczanie danych przez 
członków konsorcjum

Wspólne dostarczanie danych przez wielu 
rejestrujących

1. Jeżeli dwóch lub więcej producentów 
albo dwóch lub więcej importerów zamierza 
produkować albo importować daną 
substancję na terytorium Wspólnoty, mogą 
oni dla potrzeb rejestracji stworzyć 
konsorcjum. W takiej sytuacji, część 

1. Zgodnie z ust. 2, jeżeli jeden lub więcej 
producentów albo jeden lub więcej 
importerów zamierza produkować albo 
importować daną substancję na terytorium 
Wspólnoty, stosuje się następujące 
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dokumentów rejestracyjnych powinna 
zostać dostarczona przez jednego 
producenta albo importera działającego, za 
ich zgodą, w imieniu innych producentów 
albo importerów zgodnie z drugim, trzecim 
i czwartym akapitem.

przepisy:

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

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

Producent albo importer działający w 
imieniu innych członków konsorcjum 
powinien dostarczyć informacje określone 
w art. 9 lit. (a)(iv), (vi), (vii) i (ix).
W zakresie informacji określonych w art. 9 
lit. (a)(v) i (b) członkowie konsorcjum mogą 
sami zadecydować, czy informacje te 
dostarczą osobno czy też dostarczy je 
producent albo importer działający w ich 
imieniu.

W zakresie informacji określonych w art. 9 
lit. (a)(v) i (b) rejestrujący mogą sami 
zadecydować, czy informacje te dostarczą 
osobno czy też dostarczy je jeden lub więcej
producentów albo importerów (“głównych 
rejestrujących”) działających w ich imieniu.

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

2. W odniesieniu do informacji określonych 
w art. 9 lit. (a)(iv), (vi) (vii) i (ix), powinny 
one zostać dostarczone jedynie przez 
jednego lub więcej producentów lub 
importerów („głównego(ych) 
rejestrującego(ych)”) upoważnionych przez 
innego(ych) producenta(ów) lub 
importera(ów). Jeśli rejestrujący nie zgadza 
się ze zdaniem większości względem wyboru 
informacji określonych w art. 9 lit. (a)(iv), 
(vi) i/lub (vii), przedstawia on wyjaśnienie 
dotyczące natury sporu, wraz ze wszystkimi 
dodatkowymi informacjami, które uznaje 
on za istotne.

Or. en

Uzasadnienie

This "package" of amendments introduces the idea of "One Substance One Registration" 
(OSOR) and is linked to the amendments tabled by the same authors on Title II. The objective 
is to ensure a coherent information package for each substance - at least for the hazard data -
to be developed by industry on a solid and reliable basis. This will ensure the development of 
improved risk management measures for registrants and users based on one coherent hazard 
data set. Potentially confidential information (e.g. on uses) can be submitted directly to the 
Agency. This does not equate to mandatory consortia as registrants have the flexibility to 
decide how to work together. In addition, disagreements on the selection of data and/or 
classification and labelling can be identified and justified.
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Poprawkę złożyli Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, Miroslav Ouzký

Poprawka 499
Artykuł 10 ustęp 1

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

1. Jeżeli dwóch lub więcej producentów albo 
dwóch lub więcej importerów zamierza 
produkować albo importować daną 
substancję na terytorium Wspólnoty, mogą 
oni dla potrzeb rejestracji stworzyć 
konsorcjum. W takiej sytuacji, część 
dokumentów rejestracyjnych powinna zostać 
dostarczona przez jednego producenta albo 
importera albo stronę trzecią 
działającego(cą), za ich zgodą, w imieniu 
innych producentów albo importerów w 
sposób następujący:

Każdy członek konsorcjum powinien osobno 
dostarczyć informacje określone w art. 9 ust. 
1 lit. (a)(i) do (iii) oraz ( viii).

Każdy członek konsorcjum powinien osobno 
dostarczyć informacje określone w art. 9 ust. 
1 lit. (a)(i) do (iii) oraz ( viii).

Producent albo importer działający w 
imieniu innych członków konsorcjum 
powinien dostarczyć informacje określone w 
art. 9 ust. 1 lit. (a)(iv), (vi), (vii) i (ix).

Producent albo importer albo strona trzecia 
działający(a) w imieniu innych członków 
konsorcjum powinien dostarczyć informacje 
określone w art. 9 ust. 1 lit. (a)(iv), (vi), (vii) 
i (ix).

W zakresie informacji określonych w art. 9 
ust. 1 lit. (a)(v) i (b) członkowie konsorcjum 
mogą sami zadecydować, czy informacje te 
dostarczą osobno czy też dostarczy je 
producent albo importer działający w ich 
imieniu.

W zakresie informacji określonych w art. 9 
ust. 1 lit. (a)(v) i (b) członkowie konsorcjum 
mogą sami zadecydować, czy informacje te 
dostarczą osobno czy też dostarczy je 
producent albo importer albo strona trzecia 
działający(a) w ich imieniu.

Or. en

Uzasadnienie

To oblige a group of manufacturers of a substance to share information might violate 
confidentiality and thereby jeopardise joint submission of data. This problem can be avoided 
by using a separate organisation or a third party contracted on behalf of a consortium 
representing the interest of the group of manufacturers.
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Poprawkę złożyli Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Poprawka 500
Artykuł 10 ustęp 1

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

1. Jeżeli dwóch lub więcej producentów albo 
dwóch lub więcej importerów zamierza 
produkować albo importować daną 
substancję na terytorium Wspólnoty, mogą 
oni dla potrzeb rejestracji stworzyć 
konsorcjum.

Każdy członek konsorcjum powinien 
osobno dostarczyć informacje określone w 
art. 9 ust. 1 lit. (a)(i) do (iii) oraz ( viii).

Komisja zapewnia odpowiednie wsparcie o 
najwyższej wartości prawnej, aby pomóc 
przedsiębiorstwom we właściwym 
zastosowaniu prawa konkurencji przy 
tworzeniu takich konsorcjów. 

Producent albo importer działający w 
imieniu innych członków konsorcjum 
powinien dostarczyć informacje określone w 
art. 9 ust. 1 lit. (a)(iv), (vi), (vii) i (ix).

Producent albo importer działający w 
imieniu innych członków konsorcjum 
powinien dostarczyć informacje określone w 
art. 9 ust. 1 lit. (a)(iv), (vi), (vii) (viii) i (ix).

Każde konsorcjum może również wspólnie 
dostarczyć informacje określone w art. 9 
ust. 1 lit. (a) (i) do (iii).

W zakresie informacji określonych w art. 9 
ust. 1 lit. (a)(v) i (b) członkowie konsorcjum 
mogą sami zadecydować, czy informacje te 
dostarczą osobno czy też dostarczy je 
producent albo importer działający w ich 
imieniu.

W zakresie informacji określonych w art. 9 
ust. 1 lit. (a)(v) i (b) członkowie konsorcjum 
mogą sami zadecydować, czy informacje te 
dostarczą osobno czy też dostarczy je 
producent albo importer działający w ich 
imieniu.

Or. en

Uzasadnienie

Guidance rules are necessary to help companies when forming a consortium, managing it and 
meeting to encourage competition compliance and avoid possible infringements.

In case of joint submission of data it should suffice that the one manufacturer/importer 
submitting on behalf of others makes a statement in the sense of Art. 9 1(a) (viii).
It should be also possible to jointly submit the information referred to in Article 9(1)(a)(i) to 
(iii) if the members of the consortia agree; otherwise the sense of a consortium is limited.
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Poprawkę złożyli Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-

Cortines and María del Pilar Ayuso González

Poprawka 501
Artykuł 10 ustęp 1 akapit 1

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

Jeżeli dwóch lub więcej producentów albo 
dwóch lub więcej importerów zamierza 
produkować albo importować daną 
substancję na terytorium Wspólnoty, mogą 
oni dla potrzeb rejestracji stworzyć 
konsorcjum. 
Dzielenie się danymi jest obowiązkowe w 
odniesieniu zarówno do danych 
pochodzących z badań przeprowadzanych 
na kręgowcach, jak i wszystkich badań 
niezbędnych dla celów rejestracji.

Popierać się będzie tworzenie publicznych 
oraz mieszanych publiczno-prywatnych 
konsorcjów w celu zapewnienia dostępu 
MŚP, a także stowarzyszeniom MŚP.

Or. it

Uzasadnienie

Tale emendamento si giustifica in virtù della necessità di semplificare il processo di 
registrazione, soprattutto per ridurre e razionalizzare i costi sostenuti dalle PMI, e mira a 
garantire l'accesso di queste ultime e delle rispettive associazioni ai consorzi, anche al fine di 
evitare l'abuso di posizioni dominanti. Il presente emendamento è collegato agli altri 
presentati agli articoli contenuti nel Titolo II: Registrazione delle sostanze.

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

Poprawka 502
Artykuł 10 ustęp 1 akapit 1

Jeżeli dwóch lub więcej producentów albo 
dwóch lub więcej importerów zamierza 
produkować albo importować daną 
substancję na terytorium Wspólnoty, mogą 
oni dla potrzeb rejestracji stworzyć 

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

konsorcjum.
Dzielenie się danymi jest obowiązkowe w 
odniesieniu zarówno do danych 
pochodzących z badań przeprowadzanych 
na kręgowcach, jak i wszystkich badań 
niezbędnych dla celów rejestracji.

Or. it

Uzasadnienie

Tale emendamento si giustifica in virtù della necessità di semplificare il processo di 
registrazione e soprattutto al fine di ridurre e razionalizzare i costi soprattutto per le PMI. Il 
presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti 
nel Titolo II: Registrazione delle sostanze.

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

Cortines and María del Pilar Ayuso González

Poprawka 503
Artykuł 10 ustęp 2

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

2. Każdy rejestrujący będący członkiem 
konsorcjum zobowiązany jest do zapłaty 
odpowiedniej części opłaty rejestracyjnej 
zgodnie z kryteriami ustalonymi przez 
Agencję.

Or. it

Uzasadnienie

E’ necessario che l'Agenzia stabilisca dei criteri di proporzionalità per la tassa di 
Registrazione. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli 
articoli contenuti nel Titolo II: Registrazione delle sostanze.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 504
Artykuł 10 ustęp 2

2. Każdy rejestrujący będący członkiem
konsorcjum zobowiązany jest do zapłaty 

2. Rejestrujący będący członkami
konsorcjum decydują wspólnie, kto 
zobowiązany jest do zapłaty i jakiej części
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jedynie 1/3 wysokości opłaty rejestracyjnej. opłaty rejestracyjnej.

Or. nl

Uzasadnienie

De registranten bepalen onderling wie elk deel van de registratievergoeding betaalt. Zo kan 
men binnen het consortium afspreken dat diegene die de te registreren stof in grotere 
hoeveelheden produceert ook een groter aandeel in de registratievergoeding betaalt. Dit 
stimuleert SMEs om mee te doen aan consortia en houdt zo voor hen de kosten laag.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 505
Artykuł 10 ustęp 2

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

2. Każdy rejestrujący będący członkiem 
konsorcjum zobowiązany jest do zapłaty 
odpowiedniej części opłaty rejestracyjnej.

Or. en

Uzasadnienie

Limiting the reduction of fees only to one third reduces the incentive for the formation of 
consortia to 2-party-consortia. Only a consortium consisting of two members will benefit 
from the formation. Sharing the fees equally, though, makes it attractive also for bigger 
consortia.

Poprawkę złożyli Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, María del Pilar Ayuso González, Cristina 

Gutiérrez-Cortines, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Poprawka 506
Artykuł 10 ustęp 2

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

2. Każdy rejestrujący będący członkiem 
konsorcjum zobowiązany jest do zapłaty 
równej części opłaty rejestracyjnej.

Or. en

Uzasadnienie

Limiting the reduction of fees only to one third reduces the incentive for the formation of 
consortia to 2-party-consortia. Only a consortium consisting of two members will benefit 
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from the formation. Sharing the fees equally, though, makes it attractive also for bigger 
consortia.

Linked to amendments to articles 17-2, 25,5 and 25-6.

Poprawkę złożyli Christofer Fjellner, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-
Cortines, Antonios Trakatellis

Poprawka 507
Artykuł 10 ustęp 2

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

2. Każde konsorcjum decyduje wewnętrznie 
o podziale opłaty rejestracyjnej wśród 
swoich członków.

Or. sv

Uzasadnienie

Inom de frivilligt skapade konsortierna måste de ingående medlemmarna själva ha 
möjligheten att fördela kostnaderna.

Poprawkę złożyli Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, 
Erna Hennicot-Schoepges + Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 

Muscardini, Sergio Berlato

Poprawka 508
Artykuł 11

Artykuł 11 Artykuł zostaje skreślony

Or. en

Uzasadnienie

With the adaptation of a new system bases on volume AND risk this article is not relevant 
anymore (Oomen-Ruijten and others).

I precedenti articoli sono sostituiti dalle modifiche apportate all’articolo 21 (Foglietta and 
others).



AM\565897PL.doc 89/129 PE 357.817v01-00

PL

Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 509
Artykuł 11

Zakres informacji, które mają być 
dostarczone przy uwzględnieniu wielkości 

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

a) informacje określone w załączniku V w 
przypadku substancji wyprodukowanych 
albo importowanych w ilości co najmniej 1 
tony rocznie przez jednego producenta albo 
importera;
b) informacje określone w załącznikach V i 
VI w przypadku substancji 
wyprodukowanych albo importowanych w 
ilości co najmniej 10 ton rocznie przez 
jednego producenta albo importera;
c) informacje określone w załącznikach V i 
VI oraz propozycje badań dla dostarczenia 
informacji określonych w załączniku VII w 
przypadku substancji wyprodukowanych 
albo importowanych w ilości co najmniej 
100 ton rocznie przez jednego producenta 
albo importera;
d) informacje określone w załącznikach V i 
VI oraz propozycje badań dla dostarczenia 
informacji określonych w załącznikach VII i 
VIII w przypadku substancji 
wyprodukowanych albo importowanych w 
ilości co najmniej 1000 ton rocznie przez 
jednego producenta albo importera.
2. Gdy tylko ilość zarejestrowanej 
substancji osiągnie kolejny próg wielkości, 
należy przekazać do Agencji odpowiednie 
dodatkowe informacje wymagane w ust. 1, 
a także, wynikające z wniesienia tych 
informacji, zmiany w innych elementach 
dokumentów rejestracyjnych.

Zakres informacji, które mają być 
dostarczone przy uwzględnieniu skali 

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

a) informacje określone w załączniku V w 
przypadku substancji mieszczących się w 
kategorii zagrożenia: 1;

b) informacje określone załącznikach V i VI
w przypadku substancji mieszczących się w 
kategorii zagrożenia: 2;

c) informacje określone w załącznikach V i 
VI oraz propozycje badań dla dostarczenia 
informacji określonych w załączniku VII w 
przypadku substancji mieszczących się w 
kategorii zagrożenia: 3;

d) informacje określone w załącznikach V i 
VI oraz propozycje badań dla dostarczenia 
informacji określonych w załącznikach VII i 
VIII w przypadku substancji mieszczących 
się w kategorii zagrożenia: 4;

skreślony

Or. de
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Uzasadnienie

Umstellung des mengenmäßigen Ansatzes auf einen risikobasierten Ansatz: Nicht die Menge, 
sondern das Risiko eines Stoffes muss der ausschlaggebende Maßstab sein. Das Risiko ist 
dabei eine Funktion aus der Gefährlichkeit, der Menge und der Exposition des Stoffs. Zur 
Abschätzung des Risikos wird a priori ein beschränkter Datensatz benötigt. In den Anhängen 
werden Risikokategorien gebildet, an die Artikel 11 mit den Informationsanforderungen 
anknüpft.

Poprawkę złożyli Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Poprawka 510
Artykuł 11

Zakres informacji, które mają być 
dostarczone przy uwzględnieniu wielkości 

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

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

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

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

Zakres informacji, które mają być 
dostarczone przy uwzględnieniu skali 

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

a) informacje określone w załącznikach V i 
VI oraz propozycje badań dla dostarczenia 
informacji określonych w załączniku VIII 
w przypadku substancji, które po 
sklasyfikowaniu rejestrującego zgodnie z 
artykułem 9 c) w powiązaniu z załącznikiem 
IV a, przypisano do kategorii zagrożenia: 1;
b) informacje określone w załącznikach V i 
VI oraz propozycje badań dla dostarczenia 
informacji określonych w załączniku VII w 
przypadku substancji, które po 
sklasyfikowaniu rejestrującego zgodnie z 
artykułem 9 c) w powiązaniu z załącznikiem 
IV a, przypisano do kategorii zagrożenia: 2;
c) informacje określone w załączniku V w 
przypadku substancji,. które po 
sklasyfikowaniu rejestrującego zgodnie z 
artykułem 9 c) w powiązaniu z załącznikiem 
IV a, przypisano do kategorii zagrożenia: 3;
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wyprodukowanych albo importowanych w 
ilości co najmniej 1000 ton rocznie przez 
jednego producenta albo importera.
2. Gdy tylko ilość zarejestrowanej 
substancji osiągnie kolejny próg wielkości, 
należy przekazać do Agencji odpowiednie 
dodatkowe informacje wymagane w ust. 1, 
a także, wynikające z wniesienia tych 
informacji, zmiany w innych elementach 
dokumentów rejestracyjnych.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Die Informationsanforderungen des technischen Dossiers sind von dem mit der Verwendung 
des Stoffes verbundenen Risiko und nicht ausschließlich von dessen produzierter/importierter 
Menge abhängig zu machen. Deshalb sind neben der Gesamtmenge vor allem die Toxizität 
und die Verwendungen ausschlaggebend. Mit dem neuen Anhang IVa wurde ein praktikables 
Instrument zur Risikoeinstufung entwickelt.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 511
Artykuł 11, tytuł

Zakres informacji, które mają być 
dostarczone przy uwzględnieniu wielkości 

obrotu

Zakres informacji, które mają być 
dostarczone przy uwzględnieniu wielkości 

obrotu i stopnia wzbudzanych obaw

Or. nl

Uzasadnienie

De informatie moet afhangen van het volume en de indeling naar zorg. De voorgestelde 
volumes worden hierom in dit artikel gecombineerd met de mate van zorg(Pakket prioriteit 
Blokland).

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 512
Artykuł 11 ustęp 1

1. Dokumentacja techniczna wskazana w art. 
9 lit. (a) zawiera w pozycjach (vi), (vii) i 

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

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

(a) informacje określone w załączniku V 
oraz propozycje przeprowadzenia badań 
obejmujących badania na kręgowcach w 
celu dostarczenia tych informacji w 
przypadku substancji wyprodukowanych 
albo importowanych w ilości co najmniej 1 
tony rocznie przez jednego producenta albo 
importera;

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

(b) informacje określone w załącznikach 
V i VI oraz propozycje przeprowadzenia 
badań obejmujących badania na 
kręgowcach w celu dostarczenia tych 
informacji w przypadku substancji 
wyprodukowanych albo importowanych w 
ilości co najmniej 10 ton rocznie przez 
jednego producenta albo importera;

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

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

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

(d) informacje określone w załącznikach 
V i VI oraz propozycje badań obejmujących 
badania na kręgowcach dla dostarczenia 
informacji określonych w załącznikach V do
VIII w przypadku substancji 
wyprodukowanych albo importowanych w 
ilości co najmniej 1000 ton rocznie przez 
jednego producenta albo importera.

Or. en

Uzasadnienie

Linked to Amendment of Recital 47. 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 for 
provision of the information specified in Annexes V and VI should also be submitted.
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Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 513
Artykuł 11 ustęp 1, wprowadzenie i litera (a)

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

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

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

(a) wszelkie informacje na temat 
właściwości fizykochemicznych, wpływu na 
zdrowie człowieka i środowisko, które 
dostępne są producentowi lub importerowi 
w odniesieniu do substancji 
wyprodukowanych lub importowanych w 
ilości 1 tony lub więcej rocznie przez 
jednego producenta lub importera, 
obejmujące jako minimum informacje na 
temat właściwości fizykochemicznych 
określone w załączniku V; 

Or. en

Uzasadnienie

This amendment specifies that all available information is required to be submitted in a 
hazard dossier for substances between 1 and 10 tonnes, including as a minimum information 
on the physico-chemical properties set out in Annex V.
To reduce costs, all information set out in Annex V shall only be required for those substances 
which are identified by the screening (as proposed below) as substances that could pose a 
high risk. For other substances only information that is already available is required to be 
submitted (amendment linked to amendment to article 5(4)).

Poprawkę złożyła Mojca Drčar Murko

Poprawka 514
Artykuł 11 ustęp 1 litera (a)

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

(a) informacje na temat właściwości 
fizykochemicznych, określone w załączniku 
V ust. 5a, oraz wszelkie informacje 
określone w załączniku V ust. 5b dotyczące 
innych właściwości fizykochemicznych, a 
także te dotyczące toksykologicznych i 
ekotoksykologicznych parametrów 
docelowych (ang. endpoints) w przypadku 
substancji wyprodukowanych albo 
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importowanych w ilości co najmniej 1 tony
rocznie przez jednego producenta albo 
importera;

Or. en

Uzasadnienie

As a first step, registrants in the 1 to 10 tonne bracket should be required to submit all 
relevant information available to them. Further information gathering may be required 
following an initial basic assessment and prioritisation. Certain physicochemical parameters 
(vapour pressure/granulometry, partition coefficient, flash point, flammability, explosive 
properties) should always be submitted in order to enable basic transport and containment 
measures, as well as to permit the application of simple exposure models.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 515
Artykuł 11 ustęp 1 litera a)

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

11.a) informacje określone w załączniku V 
w przypadku substancji wyprodukowanych 
albo importowanych w ilości co najmniej 1 
tony rocznie przez jednego producenta albo 
importera lub jeżeli całkowita ilość 
wprowadzona w obieg wyniesie 5 t na 
producenta lub importera;

Or. de

Uzasadnienie

Im Verordnungsvorschlag werden mengenabhängige Anforderungen auf die jährliche
Produktion (Import) bezogen. In Anlehnung an das bestehende Anmeldesystem sollten auch 
Gesamtmengen berücksichtigt werden (z.B 1t/J resp. 5t gesamt).

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 516
Artykuł 11 ustęp 1 litery b), c) i d)

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

(b) informacje określone w załącznikach V i 
VI w przypadku substancji 
wyprodukowanych albo importowanych w 
ilości co najmniej 100 ton rocznie przez 
jednego producenta albo importera, z 
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jednego producenta albo importera; wyjątkiem substancji wzbudzających 
niewielkie obawy;

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

(c) informacje określone w załącznikach V i 
VI oraz propozycje badań dla dostarczenia 
informacji określonych w załączniku VII w 
przypadku substancji wyprodukowanych 
albo importowanych w ilości co najmniej 
1000 ton rocznie przez jednego producenta 
albo importera, z wyjątkiem substancji 
wzbudzających niewielkie obawy i 
substancji wzbudzających obawy;

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

(d) informacje określone w załącznikach V i 
VI oraz propozycje badań dla dostarczenia 
informacji określonych w załącznikach VII i
VIII w przypadku substancji wzbudzających 
szczególne obawy.

Or. nl

Uzasadnienie

De informatie moet afhangen van het volume en de indeling naar zorg. De voorgestelde 
volumes worden hierom gecombineerd met de mate van zorg (Pakket prioriteit Blokland).

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 517
Artykuł 11 ustęp 1 litera b)

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

11.b) informacje określone w załącznikach 
V i VI w przypadku substancji 
wyprodukowanych albo importowanych w 
ilości co najmniej 10 ton rocznie przez 
jednego producenta albo importera lub jeżeli 
całkowita ilość wprowadzona w obieg 
wyniesie 50 t na producenta lub importera;

Or. de

Uzasadnienie

Im Verordnungsvorschlag werden mengenabhängige Anforderungen auf die jährliche
Produktion (Import) bezogen. In Anlehnung an das bestehende Anmeldesystem sollten auch 
Gesamtmengen berücksichtigt werden (z.B 1t/J resp. 50t gesamt).
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Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 518
Artykuł 11 ustęp 1 litera c)

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

11.c) informacje określone w załącznikach 
V i VI oraz propozycje badań dla 
dostarczenia informacji określonych w 
załączniku VII w przypadku substancji 
wyprodukowanych albo importowanych w 
ilości co najmniej 100 ton rocznie przez 
jednego producenta albo importera lub jeżeli 
całkowita ilość wprowadzona w obieg 
wyniesie 500 t na producenta lub 
importera;

Or. de

Uzasadnienie

Im Verordnungsvorschlag werden mengenabhängige Anforderungen auf die jährliche
Produktion (Import) bezogen. In Anlehnung an das bestehende Anmeldesystem sollten auch 
Gesamtmengen berücksichtigt werden (z.B 1t/J resp. 500t gesamt).

Poprawkę złożyli Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Poprawka 519
Artykuł 11 ustęp 1 litera c)

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

(c) informacje określone w załącznikach V i 
VI, a także informacje określone w 
załączniku VII, które nie obejmują badań 
na kręgowcach, oraz propozycje badań dla 
dostarczenia informacji dotyczących badań 
na kręgowcach określonych w załączniku 
VII w przypadku substancji 
wyprodukowanych albo importowanych w 
ilości co najmniej 100 ton rocznie przez 
jednego producenta albo importera;

Or. en

Uzasadnienie

It should be clarified that all the information in Annex VII that does not involve vertebrate 
animal testing should be included directly in the technical dossier. There is no reason to 
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submit testing proposals for that information.

Poprawkę złożyli Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Poprawka 520
Artykuł 11 ustęp 1 litera (d)

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

(d) informacje określone w załącznikach V, 
VI, a także informacje określone w 
załącznikach VII i VIII, które nie obejmują 
badań na kręgowcach, oraz propozycje 
badań dla dostarczenia informacji 
dotyczących badań na kręgowcach
określonych w załącznikach VII i VIII w 
przypadku substancji wyprodukowanych 
albo importowanych w ilości co najmniej 
1000 ton rocznie przez jednego producenta 
albo importera;

Or. en

Uzasadnienie

It should be clarified that all the information in Annexes VII and VIII that does not involve 
vertebrate animal testing should be included directly in the technical dossier. There is no 
reason to submit testing proposals for that information.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 521
Artykuł 11 ustęp 1 litera d)

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

11.d) informacje określone w załącznikach 
V i VI oraz propozycje badań dla 
dostarczenia informacji określonych w 
załączniku VII w przypadku substancji 
wyprodukowanych albo importowanych w 
ilości co najmniej 1000 ton rocznie przez 
jednego producenta albo importera lub jeżeli 
całkowita ilość wprowadzona w obieg 
wyniesie 5 000 t na producenta lub 
importera;

Or. de
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Uzasadnienie

Im Verordnungsvorschlag werden mengenabhängige Anforderungen auf die jährliche
Produktion (Import) bezogen. In Anlehnung an das bestehende Anmeldesystem sollten auch 
Gesamtmengen berücksichtigt werden (z.B 1t/J resp. 5000t gesamt).

Poprawkę złożyli John Bowis, Ria Oomen-Ruijten + Guido Sacconi

Poprawka 522
Artykuł 11 ustęp 2

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

2. Gdy tylko ilość zarejestrowanej substancji 
osiągnie kolejny próg wielkości, należy 
przekazać do Agencji odpowiednie 
dodatkowe informacje wymagane w ust. 1, a 
także, wynikające z wniesienia tych 
informacji, zmiany w innych elementach 
dokumentów rejestracyjnych. Wymagane 
dodatkowe informacje należy dostarczyć 
Agencji w terminie ustalonym między 
rejestrującym a Agencją, oraz równolegle 
do wprowadzenia substancji na rynek przez 
producenta lub importera.

Or. en

Uzasadnienie

It is sensible to provide the Agency and registrant with some certainty over the time-period 
for providing the additional information (Bowis and others).

Dichiarante e Agenzia devono convenire di un termine supplementare per la trasmissione 
delle informazioni aggiuntive (Sacconi).

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 523
Artykuł 11 ustęp 2

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

2. Gdy tylko ilość zarejestrowanej substancji 
osiągnie kolejny próg wielkości, lub gdy 
zgodnie z nowymi danymi zmieni się 
stopień wzbudzanych obaw, należy 
przekazać do Agencji odpowiednie 
dodatkowe informacje wymagane w ust. 1, a 
także, wynikające z wniesienia tych 
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informacji, zmiany w innych elementach 
dokumentów rejestracyjnych.

Or. nl

Uzasadnienie

De informatie moet afhangen van het volume en de indeling naar zorg. De voorgestelde 
volumes worden hierom gecombineerd met de mate van zorg (Pakket prioriteit Blokland).

Poprawkę złożyli Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González, Marcello 
Vernola and Amalia Sartori

Poprawka 524
Artykuł 11 ustęp 2 a (nowy)

2a. W sposób priorytetowy stosuje się 
metody in vitro oraz zależności (ilościowe) 
struktura-aktywność [(Q)SAR]. W tym celu 
Komisja udostępnia przedsiębiorstwom listę 
badań, baz danych oraz zatwierdzonych 
modeli.

Or. es

Uzasadnienie

La capacidad de Investigación y Desarrollo de la Comisión a través del Centro en Ispra es 
suficiente para establecer un catálogo de métodos aprobados que evitan los ensayos con 
animales. La Comisión puede controlar mediante un registro, a su vez, las bases de datos y 
modelos QSAR homologados. Además, podrán comprobar su adecuada aplicación en todo 
momento, mediante la reproducción de los resultados presentados.

Poprawkę złożyła Mojca Drčar Murko

Poprawka 525
Artykuł 11 ustęp 2 a (nowy)

2a. W przypadku substancji wprowadzonej, 
roczną ilość substancji należy określić za 
pomocą średniej ilości wyprodukowanej lub
importowanej w trzech latach 
poprzedzających złożenie dokumentacji 
rejestracyjnej.
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Or. en

Uzasadnienie

Information requirements increase whenever a tonnage threshold is exceeded. The 
consequences of this are proportionally more significant whenever the 1 tonne and 10 tonne 
thresholds are exceeded. It is therefore necessary to permit a degree of flexibility for SMEs, 
particularly while sourcing. A 3 year average would ensure that more extensive registration 
requirements would only apply whenever a registrant has consistently exceeded a given 
tonnage threshold.

Poprawkę złożyli Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González and Marcello 
Vernola

Poprawka 526
Artykuł 12 ustęp 1

1. Jeżeli wymagania określone w załączniku 
IX są spełnione, informacje o swoistych 
właściwościach substancji mogą być 
uzyskiwane w inny sposób niż przez 
badania, w szczególności przy użyciu 
jakościowych lub ilościowych modeli 
zależności struktura-aktywność albo na 
podstawie informacji o substancjach o 
podobnej strukturze.

1. Jeżeli wymagania określone w załączniku 
IX są spełnione, informacje o swoistych 
właściwościach substancji mogą być 
uzyskiwane w inny sposób niż przez 
badania, w szczególności przy użyciu 
jakościowych lub ilościowych modeli 
zależności struktura-aktywność albo na 
podstawie informacji o substancjach o 
podobnej strukturze, lub też przy użyciu 
homologowanych jakościowych lub 
ilościowych modeli zależności struktura-
aktywność [(Q)SAR].

Or. es

Uzasadnienie

Dar cumplimiento a uno de los objetivos de la Agencia.

Poprawkę złożyli Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas 
Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 527
Artykuł 12 ustęp 2 akapit 1 a (nowy)

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

Or. en

Uzasadnienie

Replaces amendment 22 of the draft report. The test methods should be automatically updated 
when an alternative test method is validated by ECVAM.

Poprawkę złożyli Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 528
Artykuł 12 ustęp 3

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

3. Badania laboratoryjne i analizy będą 
wykonywane zgodnie z zasadami dobrej 
praktyki laboratoryjnej określonymi w 
dyrektywie 87/18/EWG oraz zgodnie z 
przepisami dyrektywy 86/609/EWG. 
Przepisów zdania 1 nie stosuje się do badań 
i analiz laboratoryjnych przeprowadzonych 
przed wejściem w życie rozporządzenia;
tylko w razie uzasadnionych wątpliwości co 
do rzetelności uzyskanych wyników 
Agencja może jednak zażądać dodatkowych 
badań lub analiz;

Or. de

Uzasadnienie

Alle schon heute verfügbaren Daten müssen im REACH-System anerkannt werden, auch wenn 
diese nicht nach GLP (Guter Laborpraxis) analysiert worden sind. Daten zu vielen Stoffen 
liegen der EU durch das aktuelle Chemikalienrecht schon heute vor. Unternehmen sollten von 
einer erneuten, überflüssigen und bürokratischen Datenlieferung zu diesen Stoffen komplett 
befreit werden. Dadurch könnte auch auf viele Tierversuche verzichtet werden.
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Poprawkę złożyli Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, 
Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Poprawka 529
Artykuł 12 ustęp 3

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Insistence that all testing is in compliance with GLP will increase costs unnecessarily, as “in 
house” testing is normally cheaper than testing conducted by GLP-standard laboratories. An 
exemption needs to be made for vertebrate animal testing.

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 530
Artykuł 12 ustęp 4 akapit 1

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

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

Or. en

Uzasadnienie

This amendment ensures the mandatory sharing of data is extended to information derived 
from non-animal tests. 
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Poprawkę złożyli John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 531
Artykuł 12 ustęp 4 akapit 1

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

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

Or. en

Uzasadnienie

In practice, it is very difficult to always get the exact same purity of a substance even within 
the same plant.  Moreover, several companies may use different processes for the same 
substance but which result in different degrees of purity and the nature of impurities but 
which would not alter the toxicity profile of the substance.  This amendment seeks to avoid 
substances covered by REACH having to be registered several times, involving unjustified 
duplication of work and animal testing.

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 532
Artykuł 12 ustęp 4 akapit 1

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

4. Jeżeli substancja jest już zarejestrowana, 
nowy rejestrujący ma prawo do odniesienia 
się do badań i raportów z testów, zwanych 
dalej „badaniami”, dotyczących tej samej 
substancji dostarczonych wcześniej, pod 
warunkiem, że jest on w stanie wykazać, że 
rejestrowana przez niego substancja jest tą 
samą substancją, co wcześniej 
zarejestrowana. Substancja zostaje uznana 
za taką samą, jeżeli stopień czystości i 
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może dostarczyć pisemną zgodę 
poprzedniego(ich) rejestrującego(ych) na 
udostępnienie badań.

rodzaj zanieczyszczeń są podobne i nie 
zmieniają jej profilu toksyczności. Nowy 
rejestrujący dostarcza pisemną zgodę 
poprzedniego(ich) rejestrującego(ych) na 
udostępnienie badań.

Or. en

Uzasadnienie

This amendment will considerably improve the workability of the regulation. As the first 
registrant has to provide information on the purity of the substance (Annex IV.2.), it ensures 
that a substance does not have to be registered several times simply because its purity and the 
nature of impurities might vary without having a negative effect on the toxicity profile.

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

Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini and Sergio Berlato

Poprawka 533
Artykuł 12 ustęp 4 akapit 1

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

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

Or. it

Uzasadnienie

E' necessario garantire l'accesso ai dati relativi agli esperimenti non effettuati su animali, 
così come già previsto per gli esperimenti effettuati sugli animali. Il presente emendamento è 
collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo II: Registrazione 
delle sostanze (Vernola and others).

L'emendamento mira a chiarire la situazione giuridica a fronte di una formulazione che 
potrebbe creare confusione (Foglietta and others).
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Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 534
Artykuł 12 ustęp 4 akapit 1

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

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

Kwestia późniejszego odpowiedniego 
podziału kosztów jest regulowana przez 
Agencję.

Or. de

Uzasadnienie

Den betroffenen Unternehmern und Verbrauchern ist Rechtssicherheit zu gewähren.

Poprawkę złożyli Karin Scheele + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 535
Artykuł 13 ustęp 1 akapit 1

1. Bez naruszania przepisów art. 4 
dyrektywy 98/24/WE, przeprowadza się 
ocenę bezpieczeństwa chemicznego i 
wykonuje się raport bezpieczeństwa 
chemicznego dla wszystkich substancji 
będących przedmiotem rejestracji zgodnie z 
niniejszym rozdziałem, jeżeli rejestrujący 
produkuje albo importuje taką substancję w 
ilościach co najmniej 10 ton rocznie.

1. Bez naruszania przepisów art. 4 
dyrektywy 98/24/WE, przeprowadza się 
ocenę bezpieczeństwa chemicznego i 
wykonuje się raport bezpieczeństwa 
chemicznego dla wszystkich substancji 
będących przedmiotem rejestracji zgodnie z 
niniejszym rozdziałem (skreślenie).

Or. de
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Uzasadnienie

Die Stoffsicherheitsbeurteilung und der auf ihm aufbauende Stoffsicherheitsbericht sind im 
Hinblick auf die Arbeitnehmer, auf die Verbraucher und auf die Umwelt von größter 
Bedeutung für die sichere Handhabung von Chemikalien. Die Risikomanagementmaßnahmen, 
die daraus abgeleitet werden (vgl. Anhang I) können einen unschätzbaren Beitrag zur 
Arbeitssicherheit leisten. Daher wird vorgeschlagen, für alle nach Kapitel 2 
registrierungspflichtigen Stoffe die Erstellung einer Stoffsichertsbeurteilung und eines 
Stoffsicherheitsberichts vorzuschreiben (Scheele).

It is unacceptable to limit safety assessments to substances above 10 tonnes. This would 
mean, firstly, that for two-thirds of the substances that fall under REACH, the data provided 
under registration would not be assessed with regard to its impacts on human health and the 
environment. And even when they are hazardous, there would be no requirement to provide  
exposure data. Without exposure information, it would be near impossible to identify the 
appropriate risk management measures to protect workers or consumers against hazardous 
substances (Schlyter and others).

Poprawkę złożyli Mary Honeyball + Jonas Sjöstedt + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta 
Myller + Richard Seeber

Poprawka 536
Artykuł 13 ustęp 1 akapit 1

1. Bez naruszania przepisów art. 4 
dyrektywy 98/24/WE, przeprowadza się 
ocenę bezpieczeństwa chemicznego i 
wykonuje się raport bezpieczeństwa 
chemicznego dla wszystkich substancji 
będących przedmiotem rejestracji zgodnie z 
niniejszym rozdziałem, jeżeli rejestrujący 
produkuje albo importuje taką substancję w 
ilościach co najmniej 10 ton rocznie.

1. Bez naruszania przepisów art. 4 
dyrektywy 98/24/WE, przeprowadza się 
ocenę bezpieczeństwa chemicznego i 
wykonuje się raport bezpieczeństwa 
chemicznego dla wszystkich substancji 
będących przedmiotem rejestracji zgodnie z 
niniejszym rozdziałem, jeżeli rejestrujący 
produkuje albo importuje taką substancję w 
ilościach co najmniej 1 tony lub więcej
rocznie.

Or. en

Uzasadnienie

The information required for chemicals produced at 1-10 tpa is inadequate. It will not identify 
chemicals meeting the criteria of very high concern or posing a risk to human health. After 
the internet consultation REACH has been significantly weakened, with 3 tests removed and 
the obligation to produce a Chemical Safety Report deleted. This lack of information leads to 
REACH not requiring many 1-10 tpa substances to have safety data sheet. Without such basic 
information, it will be difficult for downstream users to implement appropriate risk 
management measures protecting workers (Honeyball, Jørgensen and others).

This amendment ensures that basic information in the form of a Chemical Safety Report will 
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be made available by manufacturers of chemicals for all chemicals above 1 tonne. This is 
necessary in order for risk management measures to be undertaken to protect professionals 
or consumers who are in direct contact with these chemicals, for example cloth dyes or 
household cleaning products (Sjöstedt) .

Die Ausarbeitung eines Stoffsicherheitsberichtes sollte bei der Jahresmenge von 1 Tonne 
verpflichtend sein, da dieses neue Regelungsinstrument für die Risikobewertung und das 
Ergreifen von Risikovermeidungsstrategien von zentraler Bedeutung ist. Viele - z.B. sehr 
giftige - Stoffe können schon in geringen Mengen (wesentlich weniger als eine Tonne) ein 
großes Risiko herbeiführen. Für die Gewährleistung der Sicherheit am Arbeitsplatz ist ein 
Stoffsicherheitsbericht ab einer Tonne dringend erforderlich. Die im Vorschlag der 
Europäischen Kommission vorgeschlagenen Regelungen für Mengen zwischen 1 und 10 
Tonnen könnten ein Lücke im Schutzsystem zur Folge haben (Seeber).

Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 537
Artykuł 13 ustęp 1 akapit 1

1. Bez naruszania przepisów art. 4 
dyrektywy 98/24/WE, przeprowadza się 
ocenę bezpieczeństwa chemicznego i 
wykonuje się raport bezpieczeństwa 
chemicznego dla wszystkich substancji 
będących przedmiotem rejestracji zgodnie z 
niniejszym rozdziałem, jeżeli rejestrujący 
produkuje albo importuje taką substancję w 
ilościach co najmniej 10 ton rocznie.

1. Bez naruszania przepisów art. 4 
dyrektywy 98/24/WE, przeprowadza się 
ocenę bezpieczeństwa chemicznego i 
wykonuje się raport bezpieczeństwa 
chemicznego dla wszystkich substancji 
będących przedmiotem rejestracji zgodnie z 
niniejszym rozdziałem, jeżeli rejestrujący 
produkuje albo importuje taką substancję w 
ilościach co najmniej 100 ton rocznie.

Or. de

Uzasadnienie

Bei Stoffen in Mengenschwelle unter 100 t/a sollten die Anforderungen einer Erstellung eines 
Stoffsicherheitsberichts entfallen. Dies würde zur Entlastung von KMU beitragen.

Poprawkę złożyli Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Ouzký

Poprawka 538
Artykuł 13 ustęp 2, wprowadzenie

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Concentration limits should also be included for substances in articles.  The proposal’s 
discrimination against substances in articles is not justified by toxicological and eco-
toxicological criteria. Furthermore, unlike substances in preparations, exposure to 
substances in articles requires an extraction medium and thus exposure is further limited.  
This amendment is in line with current EC legislation on articles.

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

Poprawka 539
Artykuł 13 ustęp 2, wprowadzenie

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Avoid subjecting component substances in preparations that do not meet the criteria for 
classification as hazardous to the full provisions of Chemical Safety Assessments and 
Chemical Safety Reports.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 540
Artykuł 13 ustęp 2 litera f)

(f) 0,1%, jeżeli substancja spełnia kryteria 
ustalone w załączniku XII.

(f) 0,1%, jeżeli dana substancja jest 
substancją wzbudzającą szczególne obawy.

Or. nl
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Uzasadnienie

De PBT- en vPvB stoffen vallen onder de stoffen van zeer ernstige zorg (Pakket prioriteit 
Blokland).

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 541
Artykuł 13 ustęp 3 litera d)

(d) ocenę PBT (trwałość, zdolność do 
biokumulacji i toksyczność) i vPvB (bardzo 
duża trwałość i bardzo duża zdolność do 
biokumulacji).

(d) ocenę stopnia wzbudzanych obaw.

Or. nl

Uzasadnienie

De PBT- en vPvB stoffen vallen onder de stoffen van zeer ernstige zorg. De PBT- en vPvB-
beoordeling wordt vervangen door een beoordeling naar de mate van zorg(Pakket prioriteit 
Blokland).

Poprawkę złożył Jonas Sjöstedt

Poprawka 542
Artykuł 13 ustęp 3 litera (d a) (nowa) i litera (d b) (nowa)

(e) ocenę narażenia;
(g) charakterystykę ryzyka.

Or. en

Uzasadnienie

This amendment aims to simplify the procedure by adding exposure assessment and risk 
characterisation as steps to be included in all chemical safety reports.

Poprawkę złożył Jonas Sjöstedt

Poprawka 543
Artykuł 13 ustęp 4

4. Jezeli w wyniku przeprowadzenia etapów skreślony
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od (a) do (d) wymienionych w ust. 3 
producent albo importer dochodzi do 
wniosku, ze substancja spelnia kryteria 
klasyfikacji jako niebezpieczna zgodnie z 
dyrektywa 67/548/EWG albo oceniono ja 
jako PBT albo vPvB, ocena bezpieczenstwa 
chemicznego obejmuje dodatkowo 
nastepujace etapy:
(a) ocene narazenia;
(b) charakterystyke ryzyka.
Ocene narazenia i charakterystyke ryzyka 
odnosi sie do wszystkich zidentyfikowanych 
zastosowan producenta albo importera.

Or. en

Uzasadnienie

This amendment aims to simplify the procedure by adding exposure assessment and risk 
characterisation as steps to be included in all chemical safety reports.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 544
Artykuł 13 ustęp 4, wprowadzenie

4. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia etapów 
od (a) do (d) wymienionych w ust. 3 
producent albo importer dochodzi do 
wniosku, że substancja spełnia kryteria 
klasyfikacji jako niebezpieczna zgodnie z 
dyrektywą 67/548/EWG albo oceniono ją 
jako PBT albo vPvB, ocena bezpieczeństwa 
chemicznego obejmuje dodatkowo 
następujące etapy:

4. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia etapów 
od (a) do (d) wymienionych w ust. 3 
producent albo importer dochodzi do 
wniosku, że substancja spełnia kryteria 
klasyfikacji jako niebezpieczna zgodnie z 
dyrektywą 67/548/EWG albo oceniono ją 
jako substancję wzbudzającą szczególne 
obawy, ocena bezpieczeństwa chemicznego 
obejmuje dodatkowo następujące etapy:

Or. nl

Uzasadnienie

De PBT- en vPvB stoffen vallen onder de stoffen van zeer ernstige zorg(Pakket prioriteit 
Blokland).
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Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 545
Artykuł 13 ustęp 4 akapit 2

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

Ocenę narażenia i charakterystykę ryzyka 
odnosi się do wszystkich zidentyfikowanych 
zastosowań producenta albo importera w 
ilości 1 tony lub więcej rocznie.

Or. en

Uzasadnienie

Improves workability by limiting uses that have to be considered in the chemical safety report 
to those in one tonne and more. According to the Commission proposal a use would have to 
be dealt with even in very small quantities.

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

Poprawka 546
Artykuł 13 ustęp 4 a (nowy)

4a. Raport bezpieczeństwa chemicznego 
zawiera wyniki oceny obejmującej:

(a) stwierdzenie przez rejestrującego, że nie 
ma zagrożenia oraz nie występuje potrzeba 
oceny do czasu zmiany stopnia ryzyka na 
podstawie nowych informacji; lub
(b) propozycję rejestrującego dotyczącą 
przeprowadzenia badań, aby uzyskać 
dodatkowe informacje, jeśli rejestrujący 
uzna to za konieczne, w świetle 
zastosowania załączników VII do IX.

Or. en

Uzasadnienie

The registrant is fully and solely responsible for the conduction of this step-wise risk 
assessment. If the available information is not sufficient to demonstrate safe use, it is the 
responsibility of the registrant to elaborate a testing proposal which has to be submitted to 
the Agency in the course of the registration process. The final registration dossier submitted 
to the Agency without any testing proposal basically indicates “no concern”. The registrant is 
responsible for the content of the dossier and the conclusions derived out of this information. 
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One conclusion could be that certain applications of a substance cannot be supported by the 
registrant due to unmanageable risks.

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

Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini and Sergio Berlato

Poprawka 547
Artykuł 13 ustęp 5 litera a)

(a) w materiałach przeznaczonych do 
kontaktu z żywnością, objętych dyrektywą 
Rady 89/109/EWG;

skreślony

Or. it

Uzasadnienie

La Relazione sulla Sicurezza Chimica fa parte del dossier di registrazione e pertanto non 
deve essere fatta per le sostanze che sono escluse dal campo di applicazione. 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 II: Registrazione delle 
sostanze.

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

Poprawka 548
Artykuł 14

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

Polimery są wyłączone z obowiązku 
rejestracji.

Or. it

Uzasadnienie

Si ritiene di dover escludere completamente i polimeri dal REACH. Per i polimeri è 
necessaria, infatti, una regolamentazione specifica. Il presente emendamento è collegato agli 
altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo II: Registrazione delle sostanze.
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Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 549
Artykuł 14 a (nowy)

Article 14a
Rejestracja na podstawie stopnia 

wzbudzanych obaw
Dokumenty rejestracyjne są przedkładane 
na podstawie stopnia wzbudzanych obaw, 
określonego przez Agencję, oraz ilości 
rocznie produkowanej lub importowanej 
substancji.

Or. nl

Uzasadnienie

De mate van zorg bepaald welke gegevens er ingediend moeten worden bij een registratie 
(Pakket prioriteit Blokland).

Poprawkę złożył Liam Aylward

Poprawka 550
Artykuł 15

Artykuł 15 Artykuł zostaje skreślony

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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Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 551
Artykuł 15 ustęp 1

1. Producent półproduktu wyodrębnianego 
w miejscu wytwarzania, produkujący go w 
ilości co najmniej 1 tony rocznie, przedkłada 
Agencji dokumenty rejestracyjne tego 
półproduktu.

1. Producent wzbudzającego szczególne 
obawy półproduktu wyodrębnianego w 
miejscu wytwarzania lub innego 
półproduktu wyodrębnianego w miejscu 
wytwarzania, produkujący go w ilości co 
najmniej 1 tony rocznie, przedkłada Agencji 
dokumenty rejestracyjne tego półproduktu.

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 złożyli Jonas Sjöstedt + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 552
Artykuł 15 ustęp 2 akapit 1

2. Dokumenty rejestracyjne pólproduktu 
wyodrebnianego w miejscu wytwarzania 
zawieraja wszystkie nastepujace informacje, 
przekazane w formie arkusza okreslonego 
przez Agencje zgodnie z art. 108, pod 
warunkiem, ze producent moze je 
dostarczyc bez przeprowadzania 
dodatkowych badan:

2. Dokumenty rejestracyjne pólproduktu 
wyodrebnianego w miejscu wytwarzania 
zawieraja wszystkie nastepujace informacje, 
przekazane w formie arkusza okreslonego 
przez Agencje zgodnie z art. 108:

Or. en

Uzasadnienie

A registration of an on-site intermediate should contain the information regardless of whether 
the manufacturer needs to do additional testing or not. This provision if left unamended 
would have the effect of discouraging manufacturers from testing. Those who have not tested 
do not have to submit. With the deleted of the indicated text the specified information is 
instead a requirement for all manufacturers (Sjöstedt).

REACH foresees only minimal information on intermediates. However, intermediates are 
often very reactive, and they may possess various dangerous properties. Intermediates are of 
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particular concern for worker's health. It is not enough to just submit the information that is 
already available. Information should be sufficient to classify the intermediate to allow more 
reliable occupational health monitoring, adequate collective and individual protection 
measures and identification of candidate substances for substitution (Schlyter and others).

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 553
Artykuł 15 ustęp 2 a (nowy)

2a. Dokumenty rejestracyjne pólproduktu 
wyodrebnianego w miejscu wytwarzania w 
ilosci przekraczajacej 100 ton rocznie 
zawieraja, oprócz informacji wymaganych 
w ust. 2, informacje okreslone w zalaczniku 
V.
W odniesieniu do gromadzenia tych 
informacji zastosowanie ma art. 12.

Or. en

Uzasadnienie

REACH foresees only minimal information on intermediates. However, intermediates are 
often very reactive, and they may possess various dangerous properties. Intermediates are of 
particular concern for worker's health. It is not enough to just submit the information that is 
already available. On-site isolated intermediates in quantities above 100 tonnes should fulfill 
the same requirements as normal substances between 1 and 10 tonnes.

Poprawkę złożył Jonas Sjöstedt

Poprawka 554
Artykuł 15 ustęp 2 a (nowy)

2a. Dokumenty rejestracyjne pólproduktu 
wyodrebnianego w miejscu wytwarzania w 
ilosci przekraczajacej 1000 ton rocznie na 
jednego producenta zawierają, oprócz 
informacji wymaganych w ust. 2, 
informacje określone w załączniku V.

Or. en



PE 357.817v01-00 116/129 AM\565897PL.doc

PL

Uzasadnienie

Intermediates may be very reactive and toxic. Especially for higher volumes it is reasonable 
to ask for more information. This amendment introduces higher demands for manufacturers 
using on-site isolated intermediates in quantities of more than 1 000 tonnes per year. The 
demands for information are set to the same as the Commission proposal sets for transported 
isolated intermediates.

Poprawkę złożył Liam Aylward

Poprawka 555
Artykuł 16

Artykuł 16 Artykuł zostaje skreślony

Or. en

Uzasadnienie

See justification to Article 15.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 556
Artykuł 16 ustęp 1

1. Producent albo importer 
transportowanego wyodrębnianego 
półproduktu, produkujący go lub 
importujący w ilości co najmniej 1 tony 
rocznie, przedkłada Agencji dokumenty 
rejestracyjne tego półproduktu.

1. Producent albo importer wzbudzającego 
szczególne obawy transportowanego 
wyodrębnianego półproduktu lub innego 
transportowanego wyodrębnianego 
półproduktu, produkujący go lub 
importujący w ilości co najmniej 1 tony 
rocznie, przedkłada Agencji dokumenty 
rejestracyjne tego półproduktu.

Or. nl

Uzasadnienie

Van stoffen van zeer ernstige zorg moeten de risico's ook onder een volume van 1 ton per jaar 
beoordeeld worden. Dit geldt ook voor de vervoerde geïsoleerde tussenproducten. Deze 
stoffen van zeer ernstige zorg kunnen ook in kleine hoeveelheden aanzienlijk schade 
veroorzaken aan het milieu en aan de volksgezondheid (Pakket prioriteit Blokland).
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Poprawkę złożył Jonas Sjöstedt

Poprawka 557
Artykuł 16 ustęp 3 akapit 1

3. Dokumenty rejestracyjne dla 
transportowanego wyodrębnianego 
półproduktu w ilości co najmniej 1000 ton 
rocznie powinny zawierać, oprócz 
informacji wymaganych w ust. 2, informacje 
określone w załączniku V.

3. Dokumenty rejestracyjne dla 
transportowanego wyodrębnianego 
półproduktu w ilości co najmniej 1000 ton 
rocznie na jednego producenta lub 
importera powinny zawierać, oprócz 
informacji wymaganych w ust. 2, informacje 
określone w załączniku V i załączniku VI.

Or. en

Uzasadnienie

Intermediates may be very reactive and toxic. Especially if an isolated intermediate is 
transported it is reasonable to ask for more information. This amendment introduces higher 
demands of information for transported isolated intermediates of more than 1 000 tonnes per 
year. It is also clarified that the tonnage is per manufacturer or importer.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 558
Artykuł 16 ustęp 3

3. Dokumenty rejestracyjne dla 
transportowanego wyodrębnianego 
półproduktu w ilości co najmniej 1000 ton 
rocznie powinny zawierać, oprócz 
informacji wymaganych w ust. 2, informacje 
określone w załączniku V.

3. Dokumenty rejestracyjne dla 
transportowanego wyodrębnianego 
półproduktu wzbudzającego szczególne 
obawy powinny zawierać, oprócz informacji 
wymaganych w ust. 2, informacje określone 
w załączniku V.

Or. nl

Uzasadnienie

De volumes worden vervangen door mate van zorg (Pakket prioriteit Blokland).

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 559
Artykuł 16 ustęp 3 akapit 1

3. Dokumenty rejestracyjne dla 3. Dokumenty rejestracyjne dla 
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transportowanego wyodrębnianego 
półproduktu w ilości co najmniej 1000 ton 
rocznie powinny zawierać, oprócz 
informacji wymaganych w ust. 2, informacje 
określone w załączniku V.

transportowanego wyodrębnianego 
półproduktu w ilości co najmniej 10 ton 
rocznie powinny zawierać, oprócz 
informacji wymaganych w ust. 2, informacje 
określone w załączniku V. 

Or. en

Uzasadnienie

Given the specific risks for safety, health and environment associated with transportation, and 
given that traffic of hazardous substances remains poorly regulated while continuously 
increasing, there is a need for close scrutiny of transported chemicals. Transported  isolated 
intermediates in quantities above 10 tonnes should fulfill the same requirements as normal 
substances between 1 and 10 tonnes.

Poprawkę złożył Liam Aylward

Poprawka 560
Artykuł 17

Artykuł 17 Artykuł zostaje skreślony

Or. en

Uzasadnienie

See justification to amendment to Article 15.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 561
Artykuł 17 ustęp 2

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

2. Rejestrujący będący członkami
konsorcjum decydują wspólnie, kto 
zobowiązany jest do zapłaty i jakiej części
opłaty rejestracyjnej.

Or. nl

Uzasadnienie

De registranten bepalen onderling wie welk deel van de vergoeding betaalt. Zo kan men 
binnen het consortium afspreken dat diegene die de te registreren stof in grotere 
hoeveelheden produceert ook een groter aandeel in de vergoeding betaalt. Dit stimuleert 
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SMEs om mee te doen aan consortia en houdt zo voor hen de kosten laag.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 562
Artykuł 17 ustęp 2

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

2. Każdy rejestrujący będący członkiem 
konsorcjum zobowiązany jest do zapłaty 
odpowiedniej części opłaty rejestracyjnej.

Or. en

Uzasadnienie

Limiting the reduction of fees only to one third reduces the incentive for the formation of 
consortia to 2-party-consortia. Only a consortium consisting of two members will benefit 
from the formation. Sharing the fees equally, though, makes it attractive also for bigger 
consortia.

Poprawkę złożyli Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, 
María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Renate Sommer, Erna 

Hennicot-Schoepges

Poprawka 563
Artykuł 17 ustęp 2

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

2. Każdy rejestrujący będący członkiem 
konsorcjum zobowiązany jest do zapłaty 
równej części opłaty rejestracyjnej.

Or. en

Uzasadnienie

Limiting the reduction of fees only to one third reduces the incentive for the formation of 
consortia to 2-party-consortia. Only a consortium consisting of two members will benefit 
from the formation. Sharing the fees equally, though, makes it attractive also for bigger 
consortia. Linked to amendments to articles 10(2), 25(5) and 25(6).
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Poprawkę złożyli Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio 
Berlato + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 

Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis and Miroslav Mikolášik

Poprawka 564
Artykuł 17 ustęp 2

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

2. Każdy rejestrujący będący członkiem 
konsorcjum zobowiązany jest do zapłaty 
odpowiedniej części opłaty rejestracyjnej.

Przypadająca do zapłaty część jest 
naliczana według kryteriów ustalonych 
przez Agencję, która uwzględnia w tym celu 
m.in. produkowaną/importowaną ilość.

Or. it

Uzasadnienie

Per agevolare le PMI, l’Agenzia, nel definire l'ammontare della tassa di registrazione, deve 
tener conto anche delle dimensioni dei registranti, delle quantità prodotte/importate. Il 
presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti 
nel Titolo II: Registrazione delle sostanze.

Poprawkę złożyli Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Poprawka 565
Artykuł 18

Artykuł 18 Artykuł skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Auf diese Weise soll unnötiger Bürokratieaufwand vermieden werden.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 566
Artykuł 18

1. Każdej rejestracji Agencja nadaje numer, 
który będzie używany we wszelkiej 
korespondencji związanej z rejestracją, oraz 
datę rejestracji, którą będzie data 

1. Każdemu zgłoszeniu Agencja nadaje 
numer, który będzie używany we wszelkiej 
korespondencji związanej ze zgłoszeniem, 
oraz datę zgłoszenia, którą będzie data 



AM\565897PL.doc 121/129 PE 357.817v01-00

PL

otrzymania dokumentów rejestracyjnych
przez Agencję. Agencja niezwłocznie 
przekazuje numer rejestracji i datę 
rejestracji producentowi lub importerowi, 
którego one dotyczą. 

otrzymania zgłoszenia przez Agencję. 
Agencja niezwłocznie przekazuje numer 
zgłoszenia i datę zgłoszenia producentowi 
lub importerowi, którego one dotyczą. 
Agencja określa też datę rejestracji, którą 
będzie data otrzymania dokumentów 
rejestracyjnych przez Agencję. Agencja 
niezwłocznie przekazuje numer rejestracji i 
datę rejestracji producentowi lub 
importerowi, którego one dotyczą.
2. Agencja, w ciągu 3 tygodni od daty 
zgłoszenia, sprawdzi kompletność 
dokumentów w celu stwierdzenia, czy 
wszystkie elementy wymagane zgodnie z 
nowym art. 4 c zostały w nich zawarte. 
Weryfikacja kompletności nie stanowi 
oceny jakości lub odpowiedniości 
dostarczonych danych lub ich uzasadnień.
Jeżeli dokumenty zgłoszeniowe są 
niekompletne, Agencja informuje 
zgłaszającego w ciągu 3 tygodni od daty 
zgłoszenia, jakie dodatkowe informacje są 
wymagane, aby dokumenty zgłoszeniowe 
były kompletne zgodnie z wymaganiami 
niniejszego tytułu, ustalając racjonalny 
termin ich dostarczenia. Zawiadamiający 
dostarcza wymagane brakujące dane do 
Agencji w ustalonym terminie. Agencja 
przesyła zawiadamiającemu potwierdzenie 
daty wpływu brakujących danych. Agencja 
dokonuje powtórnej weryfikacji 
kompletności biorąc pod uwagę 
dostarczone brakujące informacje.
Agencja nie przyjmuje zgłoszenia, jeśli 
zgłaszający nie dostarczy brakujących 
danych niezbędnych do kompletności 
swojego zgłoszenia w ustalonym terminie.
2a. Agencja informuje zgłaszajacego o 
stopniu wzbudzanych obaw w terminie 24 
miesięcy po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia. 

2. Agencja, w ciągu 3 tygodni od daty 
rejestracji, sprawdzi kompletność 
wszystkich dokumentów rejestracyjnych w 
celu stwierdzenia, czy wszystkie elementy 
wymagane zgodnie z art. 9 i 11 albo art. 15 
lub 16 zostały w nich zawarte. W przypadku 

3. Agencja, w ciągu 3 tygodni od daty 
rejestracji, sprawdzi kompletność 
wszystkich dokumentów rejestracyjnych w 
celu stwierdzenia, czy wszystkie elementy 
wymagane zgodnie z art. 9 i 11 albo art. 15 
lub 16 zostały w nich zawarte. W przypadku 
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każdej rejestracji substancji wprowadzonych 
przedstawionej w ciągu 2 miesięcy 
bezpośrednio poprzedzających odpowiednią 
datę ustaloną w art. 21, Agencja dokona tego 
sprawdzenia w ciągu 3 miesięcy od tej daty. 
Weryfikacja kompletności nie stanowi oceny 
jakości lub odpowiedniości dostarczonych 
danych lub ich uzasadnień.

każdej rejestracji substancji wprowadzonych 
przedstawionej w ciągu 2 miesięcy 
bezpośrednio poprzedzających odpowiednią 
datę ustaloną w art. 21, Agencja dokona tego 
sprawdzenia w ciągu 3 miesięcy od tej daty. 
Weryfikacja kompletności nie stanowi oceny 
jakości lub odpowiedniości dostarczonych 
danych lub ich uzasadnień.

Jeżeli dokumenty rejestracyjne są 
niekompletne, Agencja informuje 
rejestrującego w ciągu 3 tygodni od daty 
rejestracji, jakie dodatkowe informacje są 
wymagane, aby dokumenty rejestracyjne 
były kompletne zgodnie z wymaganiami 
niniejszego tytułu, ustalając racjonalny 
termin ich dostarczenia. Rejestrujący 
dostarcza wymagane brakujące dane do 
Agencji w ustalonym terminie. Agencja 
wydaje rejestrującemu potwierdzenie daty 
wpływu brakujących danych. Agencja 
dokonuje powtórnej weryfikacji 
kompletności biorąc pod uwagę dostarczone 
brakujące informacje.

Jeżeli dokumenty rejestracyjne są 
niekompletne, Agencja informuje 
rejestrującego w ciągu 3 tygodni od daty 
rejestracji, jakie dodatkowe informacje są 
wymagane, aby dokumenty rejestracyjne 
były kompletne zgodnie z wymaganiami 
niniejszego tytułu, ustalając racjonalny 
termin ich dostarczenia. Rejestrujący 
dostarcza wymagane brakujące dane do 
Agencji w ustalonym terminie. Agencja 
wydaje rejestrującemu potwierdzenie daty 
wpływu brakujących danych. Agencja 
dokonuje powtórnej weryfikacji 
kompletności biorąc pod uwagę dostarczone 
brakujące informacje.

Agencja odmawia rejestracji, jeśli 
rejestrujący nie dostarczy brakujących 
danych niezbędnych do kompletności 
dokumentów rejestracyjnych w ustalonym 
terminie.

Agencja odmawia rejestracji, jeśli 
rejestrujący nie dostarczy brakujących 
danych niezbędnych do kompletności 
dokumentów rejestracyjnych w ustalonym 
terminie.

3. Agencja przekazuje dossier rejestracyjne 
wraz z numerem rejestracji, datą rejestracji, 
wynikiem weryfikacji kompletności oraz 
wszelkimi pytaniami o dodatkowe 
informacje i ustalonym terminem zgodnie z 
drugim akapitem ust. 2, właściwemu 
urzędowi odpowiedniego Państwa 
Członkowskiego w okresie 30 dni od daty 
rejestracji. Odpowiednim Państwem 
Członkowskim jest Państwo Członkowskie, 
w którym substancja jest produkowana albo 
na terytorium którego ma siedzibę importer.

4. Agencja przekazuje dossier rejestracyjne 
wraz z numerem rejestracji, datą rejestracji, 
wynikiem weryfikacji kompletności oraz 
wszelkimi pytaniami o dodatkowe 
informacje i ustalonym terminem zgodnie z 
drugim akapitem ust. 2, właściwemu 
urzędowi odpowiedniego Państwa 
Członkowskiego w okresie 30 dni od daty 
rejestracji. Odpowiednim Państwem 
Członkowskim jest Państwo Członkowskie, 
w którym substancja jest produkowana albo 
na terytorium którego ma siedzibę importer.

Agencja niezwłocznie przekazuje 
właściwemu organowi odpowiedniego 
Państwa Członkowskiego wszelkie dalsze 
informacje dostarczone przez rejestrującego.

Agencja niezwłocznie przekazuje 
właściwemu organowi odpowiedniego 
Państwa Członkowskiego wszelkie dalsze 
informacje dostarczone przez rejestrującego.

4. Odwołanie od decyzji Agencji podjętych 
na mocy przepisów ust. 2 niniejszego 
artykułu, może być wniesione zgodnie z 
przepisami art. 87, 88 i 89.

5. Odwołanie od decyzji Agencji podjętych 
na mocy przepisów ust. 2, 2a i 3 niniejszego 
artykułu, może być wniesione zgodnie z 
przepisami art. 87, 88 i 89.
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Or. nl

Uzasadnienie

De verplichtingen van het ECA ten aanzien van een kennisgeving worden opgenomen (Pakket 
prioriteit Blokland).

Poprawkę złożył Liam Aylward

Poprawka 567
Artykuł 18 ustęp 2 akapit 1

2. Agencja, w ciągu 3 tygodni od daty 
rejestracji, sprawdzi kompletność 
wszystkich dokumentów rejestracyjnych w 
celu stwierdzenia, czy wszystkie elementy 
wymagane zgodnie z art. 9 i 11 albo art. 15 
lub 16 zostały w nich zawarte. W przypadku 
każdej rejestracji substancji wprowadzonych 
przedstawionej w ciągu 2 miesięcy 
bezpośrednio poprzedzających odpowiednią 
datę ustaloną w art. 21, Agencja dokona tego 
sprawdzenia w ciągu 3 miesięcy od tej daty. 
Weryfikacja kompletności nie stanowi oceny 
jakości lub odpowiedniości dostarczonych 
danych lub ich uzasadnień.

2. Agencja, w ciągu 3 tygodni od daty 
rejestracji, sprawdzi kompletność 
wszystkich dokumentów rejestracyjnych w 
celu stwierdzenia, czy wszystkie elementy 
wymagane zgodnie z art. 9 i 11 zostały w 
nich zawarte. W przypadku każdej rejestracji 
substancji wprowadzonych przedstawionej 
w ciągu 2 miesięcy bezpośrednio 
poprzedzających odpowiednią datę ustaloną 
w art. 21, Agencja dokona tego sprawdzenia 
w ciągu 3 miesięcy od tej daty. Weryfikacja 
kompletności nie stanowi oceny jakości lub 
odpowiedniości dostarczonych danych lub 
ich uzasadnień.

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.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 568
Artykuł 18 ustęp 2 akapit 1
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2. Agencja, w ciągu 3 tygodni od daty 
rejestracji, sprawdzi kompletność 
wszystkich dokumentów rejestracyjnych w 
celu stwierdzenia, czy wszystkie elementy 
wymagane zgodnie z art. 9 i 11 albo art. 15 
lub 16 zostały w nich zawarte. W przypadku 
każdej rejestracji substancji wprowadzonych 
przedstawionej w ciągu 2 miesięcy 
bezpośrednio poprzedzających odpowiednią 
datę ustaloną w art. 21, Agencja dokona tego 
sprawdzenia w ciągu 3 miesięcy od tej daty. 
Weryfikacja kompletności nie stanowi 
oceny jakości lub odpowiedniości 
dostarczonych danych lub ich uzasadnień.

2. Agencja, w ciągu 3 tygodni od daty 
rejestracji, sprawdzi kompletność 
wszystkich dokumentów rejestracyjnych w 
celu stwierdzenia, czy wszystkie elementy 
wymagane zgodnie z art. 9 i 11 albo art. 15 
lub 16 zostały w nich zawarte. W przypadku 
każdej rejestracji substancji wprowadzonych 
przedstawionej w ciągu 2 miesięcy 
bezpośrednio poprzedzających odpowiednią 
datę ustaloną w art. 21, Agencja dokona tego 
sprawdzenia w ciągu 3 miesięcy od tej daty. 
Weryfikacja kompletności (skreślenie) 
obejmuje kontrolę jakości tych
dostarczonych danych, które są istotne dla 
dalszej oceny.

Or. de

Uzasadnienie

Eine Plausibilitätsprüfung ist unbedingt notwendig, da alle weiteren Schritte auf diesen 
Informationen basieren. Nur so kann sichergestellt werden, dass für eine Evaluierung 
grundlegende Informationen wie zum Beispiel Stoffidentität oder Wasserlöslichkeit nicht nur 
vorliegen, sondern auch in solch einer Qualität vorhanden sind, dass sie von den Behörden 
zur Entscheidungsfindung über Teststrategie, Abweichung vom Standardprüfprogramm, etc. 
genutzt werden können.

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 569
Artykuł 19 ustęp 1 akapit 1

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

1. Z zastrzeżeniem art. 19a i art. 21 
substancje nie mogą być produkowane albo 
importowane na terytorium Wspólnoty, 
jeżeli nie zostały zarejestrowane zgodnie z 
odpowiednimi przepisami niniejszego tytułu.

Or. de

Uzasadnienie

Steht im Zusammenhang mit Änderungsantrag zu Artikel 19a (neu).
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Poprawkę złożyli Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, 
Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Poprawka 570
Artykuł 19 ustęp 2 akapit 2

Rejestrujący może rozpocząć produkcję albo 
import substancji w przypadku braku 
negatywnej informacji od Agencji, zgodnie 
z art. 18 ust. 2, w ciągu 3 tygodni od daty 
rejestracji, z zastrzeżeniem akapitu 
czwartego art. 25 ust. 4.

W odniesieniu do rejestracji substancji 
wprowadzanych, rejestrujący może 
kontynuować produkcję albo import 
substancji, chyba że Agencja przekaże 
negatywną informację, zgodnie z art. 18 ust. 
2, w ciągu 3 tygodni od daty rejestracji, z 
zastrzeżeniem akapitu czwartego art. 25 
ust. 4.

Or. en

Uzasadnienie

Consistency with the new text concerning the introduction of a fast track registration.

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 571
Artykuł 19 a (nowy)

Artykuł 19a
1. W ciągu 15 miesięcy od momentu 
pierwszego wyprodukowania lub importu 
przez rejestrującego substancji w ilościach 
1 tony lub więcej rocznie, przepisów art. 19 
nie stosuje się do substancji niebędących 
substancjami wprowadzonymi.
2. W celu skorzystania z terminu, o którym 
mowa w ustępie 1, potencjalny rejestrujący 
musi przed pierwszym wyprodukowaniem 
bądź importem substancji w ilościach 1 
tony lub więcej rocznie przekazać do bazy 
danych Agencji informacje zgodnie z 
art. 26 ust. 1 litera a) do e) w formie 
arkusza określonego przez Agencję zgodnie 
z art. 108.
Potencjalny rejestrujący może ograniczyć 
informacje, które musi dostarczyć zgodnie z 
akapitem 1, do tych wartości 
granicznych/właściwości, które są 
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konieczne do przeprowadzenia prób.
3. Rejestrujący, którzy nie dostarczą 
informacji wymaganych zgodnie z ust. 2 nie 
mogą skorzystać z terminu, o którym mowa 
w ust. 1.
4. Agencja wprowadza do bazy danych 
informacje dostarczone jej zgodnie z ust. 2 
do 3. Jest ona zobowiązana do zapewnienia 
producentom i importerom, którzy zgodnie 
ust. 2 do 3 dostarczyli informacje na temat 
określonej substancji, dostępu do danych 
dotyczących tejże substancji. Także 
właściwe organy Państw Członkowskich 
mają dostęp do powyższych danych.

Or. de

Uzasadnienie

Zur Innovationsförderung sollte für die Registrierung von Stoffen, die den Status von Phase-
In-Stoffen nicht besitzen, eine Übergangsfrist festgesetzt werden. Eine Vorregistrierung für 
Neustoffe ist bisher nicht vorgesehen, ermöglicht den potentiell Registrierungspflichtigen 
aber, Neustoffe innerhalb von 15 Monaten erst zu erproben, bevor sie endgütig registriert 
werden müssen.

Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 572
Artykuł 20 ustęp1 litera d)

(d) nowych zastosowaniach, dla celów 
których substancja jest wytwarzana albo 
importowana, co do których można w 
rozsądnych granicach spodziewać się, że 
rejestrujący o nich wie;

(d) nowych kategoriach narażenia w 
odniesieniu do zastosowań, dla celów 
których substancja jest wytwarzana albo 
importowana, co do których można w 
rozsądnych granicach spodziewać się, że 
rejestrujący o nich wie/wiedzą;

Or. de

Uzasadnienie

Siehe Begründung zu Änderungsantrag X zu Artikel 3, Nr 13a (neu).
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Poprawkę złożyli Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta 
Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Poprawka 573
Artykuł 20 a (nowy)

Artykuł 20a
Postanowienia dotyczące rejestracji 

substancji wprowadzonych w ilości od 1 do 
1000 ton

1a. Rejestrujący przygotowują zestaw 
informacji dotyczący priorytetyzacji 
(określony w załączniku VI) dla wszystkich 
substancji wyprodukowanych lub 
importowanych w ilości ponad 10 ton 
rocznie. Zestaw informacji wykorzystany 
jest w celu ustalenia priorytetów. Nadanie 
priorytetu będzie zależeć od tego, czy 
potencjalne ryzyko danej substancji jest 
wysokie.
b. Odpowiednie dostępne informacje 
dotyczące priorytetyzacji zostaną 
przygotowane w odniesieniu do subtancji 
produkowanych lub importowanych w 
mniejszej ilości od 1 do 10 ton zamiast 
pełnego zestawu informacji dotyczącego 
priorytetyzacji. Przedsiębiorstwa 
produkujące substancje w niewielkich 
ilościach mogą korzystać z tych samych 
informacji w obrębie konsorcjów lub mogą 
dowieść, że substancje te „nie stanowią 
ryzyka” ze względu na znikome możliwości 
narażenia. Zestaw informacji dotyczący 
priorytetyzacji oraz odpowiednie dostępne 
informacje w celu ustalenia priorytetów 
zostaną przekazane do Agencji.
2. W terminie pięciu lat od daty wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia, 
rejestrujący składają w Agencji informacje 
wymagane w załączniku VI (zestaw 
informacji) dla substancji produkowanych 
lub importowanych w ilościach od 10 do 
1000 ton.
3. W terminie pięciu lat od daty wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia, 
rejestrujący ustalają priorytety dla 
substancji wyprodukowanych lub 
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importowanych w ilościach od 1 do 100 ton 
zgodnie z załącznikiem IVa.
Rejestrujący składają w Agencji wyniki 
priorytetyzacji oraz wszelkie dostępne 
informacje, które rejestrujący uzna za 
istotne dla priorytetyzacji.
4. Rejestrujący, którzy nie dostarczą 
informacji wymaganych w ust. 1, nie mogą 
skorzystać z przepisów art. 21.

5. W terminie jednego miesiąca, Agencja 
uaktualni publicznie dostępne wykazy, 
zgodnie z art. 26 ust. 2 lit. (b), ze 
wskazaniem najwcześniejszych 
wymaganych terminów rejestracji dla 
pozostałych substancji.

Or. en

Uzasadnienie

Risk, not the annual volume alone, is the suitable criterion for identifying substances of 
potential concern. Therefore, the registration process should include a system for 
prioritisation of substances based on risk.  It is essential to identify the substances of potential 
high risk and to allocate resources properly to address those potential risks.

Applying risk-based prioritisation would ensure that the substances of potential high risk are 
assessed first. It also ensures the generation of data/information on all substances within 5 
years and early registration of these substances of potential higher risk.

The Information Set (defined in Annex VI) will include properties and exposure data defining 
the risk:

- Physico-chemical properties: physical form (particle size), melting point, boiling point, 
relative density, vapour pressure, partition coefficient octanol/water, water solubility, flash 
point.

- Biodegradation
- Acute toxicity (daphnia)
- Acute toxicity – ingestion, dermal, inhalation (one route)
- Skin irritation
- Eye irritation
- Skin sensitisation (when lack of indication of no concern)
- Genetic toxicity bacterial test (Ames)
- Classification and labelling information
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- Generic exposure and use information.

Linked to amendments to articles 9, 21 and annex IVa on prioritisation.

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Poprawka 574
Artykuł 20 a (nowy)

Artykuł 20a
Postanowienia odnośnie rejestracji 

substancji wprowadzonych w ilościach od 1 
do 1000 ton

a) Rejestrujący sporządza informacje 
(zgodnie z załącznikiem VI) dla wszystkich 
substancji produkowanych w ilościach 
przynajmniej 1 tony rocznie. Na podstawie 
tych informacji odbywa się klasyfikacja 
substancji. Klasyfikacja opiera się na 
ocenie, czy dana substancja wykazuje 
wysoki potencjał zagrożenia. Narażenie i 
stopień zagrożenia mogą być wyrażone w 
formie kategorii w celu ułatwienia procesu 
klasyfikowania. 

Or. de

Uzasadnienie

Der Antrag vervollständigt das in dem Änderungsantrag zu Art. 3 Nr. 13 a vorgesehene 
System der Expositionskategorien. Risiko und nicht allein die Produktionsmenge eines Stoffes 
ist das ausschlaggebende Kriterium für die Erfassung eines Stoffes als potentiell gefährlich. 
Daher sollte der Registrierungsprozess eine Priorisierung der Stoffe je nach ihrem 
Risikopotential umfassen, die  auf Basis der Menge, der inhärenten Stoffeigenschaften und 
der Exposition erfolgt. Es  kommt darauf an, die Stoffe mit hohem Risikopotential zu ermitteln 
und die Ressourcen dementsprechend zu verteilen, um diese als erste zu erfassen. Das 
Informationsset wird Eigenschaften und Expositionsdaten (sowohl in Bezug auf den 
Menschen als auch auf die Umwelt) enthalten, die das Risiko angemessen bestimmen.

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

Poprawka 575
Artykuł 21
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1. Przez okres 3 lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia nie stosuje się 
przepisów art. 19:

1. Przez okres 5 lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia nie stosuje się 
przepisów art. 19:

a) w przypadku substancji wprowadzonych, 
zaklasyfikowanych zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG jako rakotwórcze, mutagenne 
lub substancje działające szkodliwie na 
rozrodczość, kategorii 1 albo 2, które były 
wyprodukowane albo importowane na 
terytorium Wspólnoty w ilości co najmniej 1 
tony rocznie przez jednego producenta albo 
importera, co najmniej raz po wejściu w 
życie niniejszego rozporządzenia;

a) w przypadku substancji wprowadzonych, 
zaklasyfikowanych zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG jako rakotwórcze, mutagenne 
lub substancje działające szkodliwie na 
rozrodczość, kategorii 1 albo 2, które były 
wyprodukowane albo importowane na 
terytorium Wspólnoty w ilości co najmniej 1 
tony rocznie przez jednego producenta albo 
importera, co najmniej raz po wejściu w 
życie niniejszego rozporządzenia;

b) w przypadku substancji wprowadzonych, 
wyprodukowanych albo importowanych na 
terytorium Wspólnoty w ilości co najmniej 
1 000 ton rocznie przez jednego producenta 
albo importera, co najmniej raz po wejściu w 
życie niniejszego rozporządzenia.

b) w przypadku substancji wprowadzonych, 
wyprodukowanych albo importowanych na 
terytorium Wspólnoty w ilości co najmniej 
1 000 ton rocznie przez jednego producenta 
albo importera, co najmniej raz po wejściu w 
życie niniejszego rozporządzenia.

2. Przez okres 6 lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia nie stosuje się 
przepisów art. 19 w przypadku substancji 
wprowadzonych, wyprodukowanych albo 
importowanych na terytorium Wspólnoty w 
ilości co najmniej 100 ton rocznie przez 
jednego producenta albo importera, co 
najmniej raz po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.

2. Przez okres 7 lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia nie stosuje się 
przepisów art. 19:
a) w przypadku substancji wprowadzonych, 
wyprodukowanych albo importowanych na 
terytorium Wspólnoty w ilości co najmniej 
100 ton rocznie przez jednego producenta 
albo importera, co najmniej raz po wejściu w 
życie niniejszego rozporządzenia. oraz
b) w przypadku substancji wprowadzonych, 
które objęto priorytetem zgodnie z art. 21a.
2a. Przez okres 9 lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia nie stosuje się 
przepisów art. 19 w przypadku substancji 
wprowadzonych, wyprodukowanych albo 
importowanych na terytorium Wspólnoty w 
ilości co najmniej 10 ton rocznie przez 
jednego producenta albo importera, co 
najmniej raz po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.

3. Przez okres 11 lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia nie stosuje się 
przepisów art. 19 w przypadku substancji 
wprowadzonych, wyprodukowanych albo 
importowanych na terytorium Wspólnoty w 
ilości co najmniej 1 tony rocznie przez 
jednego producenta albo importera, co 

3. Przez okres 11 lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia nie stosuje się 
przepisów art. 19 w przypadku substancji 
wprowadzonych, wyprodukowanych albo 
importowanych na terytorium Wspólnoty w 
ilości co najmniej 1 tony rocznie przez 
jednego producenta albo importera, co 
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najmniej raz po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.

najmniej raz po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. it

Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 576
Artykuł 21

1. Przez okres 3 lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia nie stosuje się 
przepisów art. 19:
a) w przypadku substancji wprowadzonych, 
zaklasyfikowanych zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG jako rakotwórcze, mutagenne 
lub substancje działające szkodliwie na 
rozrodczość, kategorii 1 albo 2, które były 
wyprodukowane albo importowane na 
terytorium Wspólnoty w ilości co najmniej 
1 tony rocznie przez jednego producenta 
albo importera, co najmniej raz po wejściu 
w życie niniejszego rozporządzenia;
b) w przypadku substancji wprowadzonych, 
wyprodukowanych albo importowanych na 
terytorium Wspólnoty w ilości co najmniej 
1000 ton rocznie przez jednego producenta 
albo importera, co najmniej raz po wejściu 
w życie niniejszego rozporządzenia.
2. Przez okres 6 lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia nie stosuje się 
przepisów art. 19 w przypadku substancji 
wprowadzonych, wyprodukowanych albo 
importowanych na terytorium Wspólnoty w 
ilości co najmniej 100 ton rocznie przez 
jednego producenta albo importera, co 
najmniej raz po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.
3. Przez okres 11 lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia nie stosuje się 
przepisów art. 19 w przypadku substancji 
wprowadzonych, wyprodukowanych albo 
importowanych na terytorium Wspólnoty w 
ilości co najmniej 1 tony rocznie przez 
jednego producenta albo importera, co 

1. Przez okres 5 lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia nie stosuje się 
przepisów art. 19:
w przypadku substancji wprowadzonych, 
jeżeli przynajmniej raz od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia były 
wytworzone lub importowane na terytorium 
Wspólnoty i mieszczą się w kategorii 
zagrożenia: 4.

2. Przez okres 9 lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia nie stosuje się 
przepisów art. 19 w przypadku substancji 
wprowadzonych, jeżeli przynajmniej raz od 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia 
były wytworzone lub importowane na 
terytorium Wspólnoty i mieszczą się w 
kategorii zagrożenia: 3.

3. Przez okres 11 lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia nie stosuje się 
przepisów art. 19 w przypadku substancji 
wprowadzonych, jeżeli przynajmniej raz od 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia 
były wytworzone lub importowane na 
terytorium Wspólnoty i mieszczą się w 
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najmniej raz po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.

kategorii zagrożenia: 1 lub 2.

Or. de

Uzasadnienie

Umstellung  auf den risikobasierten Ansatz (siehe Änderungsantrag  zu Artikel 11).

Poprawkę złożyli Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Poprawka 577
Artykuł 21

1. Przez okres 3 lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia nie stosuje się 
przepisów art. 19:

a) w przypadku substancji wprowadzonych, 
zaklasyfikowanych zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG jako rakotwórcze, mutagenne 
lub substancje działające szkodliwie na 
rozrodczość, kategorii 1 albo 2, które były 
wyprodukowane albo importowane na 
terytorium Wspólnoty w ilości co najmniej 
1 tony rocznie przez jednego producenta 
albo importera, co najmniej raz po wejściu 
w życie niniejszego rozporządzenia;
b) w przypadku substancji wprowadzonych, 
wyprodukowanych albo importowanych na 
terytorium Wspólnoty w ilości co najmniej 
1000 ton rocznie przez jednego producenta 
albo importera, co najmniej raz po wejściu 
w życie niniejszego rozporządzenia.
2. Przez okres 6 lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia nie stosuje się 
przepisów art. 19 w przypadku substancji 
wprowadzonych, wyprodukowanych albo 
importowanych na terytorium Wspólnoty w 
ilości co najmniej 100 ton rocznie przez 
jednego producenta albo importera, co 
najmniej raz po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.
3. Przez okres 11 lat od wejścia w życie 

1. Przez okres 3 lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia nie stosuje się 
przepisów art. 19 w przypadku substancji 
wprowadzonych, sklasyfikowanych przez 
Agencję zgodnie z art. 26 b) ust. 1 jako 
kategoria zagrożenia: 1.

2. Przez okres 6 lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia nie stosuje się 
przepisów art. 19 w przypadku substancji 
wprowadzonych, sklasyfikowanych przez 
Agencję zgodnie z art. 26 b) ust. 1 jako 
kategoria zagrożenia: 2.

3. Przez okres 11 lat od wejścia w życie 
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niniejszego rozporządzenia nie stosuje się 
przepisów art. 19 w przypadku substancji 
wprowadzonych, wyprodukowanych albo 
importowanych na terytorium Wspólnoty w 
ilości co najmniej 1 tony rocznie przez 
jednego producenta albo importera, co 
najmniej raz po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.

niniejszego rozporządzenia nie stosuje się 
przepisów art. 19 w przypadku substancji 
wprowadzonych, sklasyfikowanych przez 
Agencję zgodnie z art. 26 b) ust. 1 jako 
kategoria zagrożenia: 3.

3a. Okresy, o których mowa w ust. 1 do 3 
podlegają przedłużeniu o 6 miesięcy od 
momentu wprowadzenia do bazy danych 
zgodnie z art. 26 b) ust. 6, jeżeli informacje 
nie są dostępne przynajmniej na 6 miesięcy 
przed upływem danego terminu zgodnie z 
ust. 1 do 3 i jeżeli nie wynika to z winy 
producenta lub importera,.

Or. de

Uzasadnienie

Die zeitliche Reihenfolge, in der für Phase-in-Stoffe nach der Vorregistrierung eine 
Registrierung durchzuführen ist, soll statt von einem rein mengenbezogenen Ansatz von einem 
risikobezogenen Ansatz bestimmt werden. Gleichzeitig sollen Verzögerungen, die nicht von 
den Herstellern und Importeuren zu vertreten sind, keine nachteiligen Wirkungen entfalten.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 578
Artykuł 21

1. Przez okres 3 lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia nie stosuje się 
przepisów art. 19:

1. Przez okres 4 lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia nie stosuje się 
przepisów art. 19:

(a) w przypadku substancji wprowadzonych, 
zaklasyfikowanych zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG jako rakotwórcze, mutagenne 
lub substancje działające szkodliwie na 
rozrodczość, kategorii 1 albo 2, które były 
wyprodukowane albo importowane na 
terytorium Wspólnoty w ilości co najmniej 
1 tony rocznie przez jednego producenta 
albo importera, co najmniej raz po wejściu 
w życie niniejszego rozporządzenia;

(a) w przypadku substancji wprowadzonych, 
zaklasyfikowanych zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG jako rakotwórcze, mutagenne 
lub substancje działające szkodliwie na 
rozrodczość, kategorii 1 albo 2;

(b) w przypadku substancji wprowadzonych, 
wyprodukowanych albo importowanych na 

(b) w przypadku substancji wprowadzonych 
wzbudzających szczególne obawy.
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terytorium Wspólnoty w ilości co najmniej 
1000 ton rocznie przez jednego producenta 
albo importera, co najmniej raz po wejściu 
w życie niniejszego rozporządzenia. 
2. Przez okres 6 lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia nie stosuje się 
przepisów art. 19 w przypadku substancji 
wprowadzonych, wyprodukowanych albo 
importowanych na terytorium Wspólnoty w 
ilości co najmniej 100 ton rocznie przez 
jednego producenta albo importera, co 
najmniej raz po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.

2. Przez okres 6 lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia nie stosuje się 
przepisów art. 19:

(a) w przypadku substancji wprowadzonych 
wzbudzających znaczne obawy, 
wyprodukowanych albo importowanych na 
terytorium Wspólnoty w ilości co najmniej 1 
tony rocznie przez jednego producenta albo 
importera, co najmniej raz po wejściu w 
życie niniejszego rozporządzenia.

(b) w przypadku substancji wzbudzających 
obawy i substancji wzbudzających 
niewielkie obawy, wyprodukowanych albo 
importowanych na terytorium Wspólnoty w 
ilości co najmniej 1000 ton rocznie przez 
jednego producenta albo importera, co 
najmniej raz po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.
2a. Przez okres 8 lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia nie stosuje się 
przepisów art. 19:
(a) w przypadku substancji wprowadzonych 
wzbudzających obawy, wyprodukowanych 
albo importowanych na terytorium 
Wspólnoty w ilości co najmniej 1 tony 
rocznie przez jednego producenta albo 
importera, co najmniej raz po wejściu w 
życie niniejszego rozporządzenia.
(b) w przypadku substancji wzbudzających 
niewielkie obawy, wyprodukowanych albo 
importowanych na terytorium Wspólnoty w 
ilości co najmniej 100 ton rocznie przez 
jednego producenta albo importera, co 
najmniej raz po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.

3. Przez okres 11 lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia nie stosuje się 
przepisów art. 19 w przypadku substancji 
wprowadzonych, wyprodukowanych albo 
importowanych na terytorium Wspólnoty w 
ilości co najmniej 1 tony rocznie przez 
jednego producenta albo importera, co 

3. Przez okres 11 lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia nie stosuje się 
przepisów art. 19 w przypadku substancji 
wprowadzonych wzbudzających niewielkie 
obawy, wyprodukowanych albo 
importowanych na terytorium Wspólnoty w 
ilości co najmniej 1 tony rocznie przez 
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najmniej raz po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.

jednego producenta albo importera, co 
najmniej raz po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.

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. De volumes 
worden vervangen door de combinatie van volume en mate van zorg (Pakket prioriteit 
Blokland).

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

Poprawka 579
Artykuł 21

Szczególne przepisy dotyczące
substancji wprowadzonych

Rejestracja substancji wprowadzonych

1. Przez okres 3 lat od wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia nie 
stosuje się przepisów art. 19:

1. Przez okres 5 lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia nie stosuje się 
przepisów art. 19:

(a) w przypadku substancji 
wprowadzonych, zaklasyfikowanych 
zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG 
jako rakotwórcze, mutagenne lub 
substancje działające szkodliwie na 
rozrodczość, kategorii 1 albo 2, które 
były wyprodukowane albo 
importowane na terytorium 
Wspólnoty w ilości co najmniej 1 
tony rocznie przez jednego 
producenta albo importera, co 
najmniej raz po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia; oraz

(a) w przypadku substancji 
wprowadzonych, zaklasyfikowanych 
zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG jako 
rakotwórcze, mutagenne lub substancje 
działające szkodliwie na rozrodczość, 
kategorii 1 albo 2, które były 
wyprodukowane albo importowane na 
terytorium Wspólnoty w ilości co najmniej 1 
tony rocznie przez jednego producenta albo 
importera, co najmniej raz po wejściu w 
życie niniejszego rozporządzenia; oraz

(b) w przypadku substancji 
wprowadzonych, wyprodukowanych 
albo importowanych na terytorium 
Wspólnoty w ilości co najmniej 1000 
ton rocznie przez jednego producenta 
albo importera, co najmniej raz po 
wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.

(b) w przypadku substancji 
wprowadzonych, wyprodukowanych albo 
importowanych na terytorium Wspólnoty w 
ilości co najmniej 1000 ton rocznie przez 
jednego producenta albo importera, co 
najmniej raz po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.
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2. Przez okres 6 lat od wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia nie 
stosuje się przepisów art. 19 w 
przypadku substancji 
wprowadzonych, wyprodukowanych 
albo importowanych na terytorium 
Wspólnoty w ilości co najmniej 100 
ton rocznie przez jednego producenta 
albo importera, co najmniej raz po 
wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.

2. Przez okres 7 lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia nie stosuje się 
przepisów art. 19:
(a) w przypadku substancji wprowadzonych, 
wyprodukowanych albo importowanych na 
terytorium Wspólnoty w ilości co najmniej 
100 ton rocznie przez jednego producenta 
albo importera, co najmniej raz po wejściu w 
życie niniejszego rozporządzenia;
(b) w przypadku substancji 
wprowadzonych, które objęto priorytetem 
zgodnie z art. 20a.
2a. Przez okres 9 lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia nie stosuje się 
przepisów art. 19 w przypadku substancji 
wprowadzonych, wyprodukowanych albo 
importowanych na terytorium Wspólnoty w 
ilości co najmniej 10 ton rocznie przez 
jednego producenta albo importera, co 
najmniej raz po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia;

3. Przez okres 11 lat od wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia 
nie stosuje się przepisów art. 19 w 
przypadku substancji 
wprowadzonych, wyprodukowanych 
albo importowanych na terytorium 
Wspólnoty w ilości co najmniej 1 
tony rocznie przez jednego 
producenta albo importera, co 
najmniej raz po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia.

3. Przez okres 11 lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia nie stosuje się 
przepisów art. 19 w przypadku substancji 
wprowadzonych, wyprodukowanych albo 
importowanych na terytorium Wspólnoty w 
ilości co najmniej 1 tony rocznie przez 
jednego producenta albo importera, co 
najmniej raz po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

The registration would be carried out on the basis of the potential risk indicated in the 
prioritisation step; time schedule would be initially triggered by volume. All companies, but 
especially SMEs producing substances in smaller volumes will have sufficient time to prepare 
the registration dossiers according to their needs.

Pre-registration

The pre-registration for phase-in substances should be carried out within 18 months after the 
entry into force of REACH (see article 26).

The 5-year period after the entry into force of REACH
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Officially classified CMRs (substances that are carcinogenic, mutagenic or toxic for 
reproduction) of categories 1 and 2 and substances manufactured/imported in quantities 
above 1000 tons per year would be registered.

In the period between 5-7 years after the entry into force of REACH

Substances manufactured/imported in quantities between 1000-100 tons per year and 
substances below 100 tons which indicate a high concern would be registered.

In the period between 7-9 years after the entry into force of REACH

Substances manufactured/imported in quantities between 100-10 tons per year which indicate 
a low concern would be registered.

In the period between 9-11 years after the entry into force of REACH
Substances manufactured/imported in quantities between 1-10 tons per year which indicate a 
low concern would be registered.

As registration is a continuous process, the registrants would be required to revise their 
registrations – including their analysis of risk – when there is a change in the risk pattern.

Linked to amendments to articles 9 and 20a (new)

Poprawkę złożył Guido Sacconi

Poprawka 580
Artykuł 21 ustęp 1 litera a)

a) w przypadku substancji wprowadzonych, 
zaklasyfikowanych zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG jako rakotwórcze, mutagenne 
lub substancje działające szkodliwie na 
rozrodczość, kategorii 1 albo 2, które były 
wyprodukowane albo importowane na 
terytorium Wspólnoty w ilości co najmniej 1 
tony rocznie przez jednego producenta albo 
importera, co najmniej raz po wejściu w 
życie niniejszego rozporządzenia;

a) w przypadku substancji wprowadzonych, 
zaklasyfikowanych zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG jako rakotwórcze, mutagenne 
lub substancje działające szkodliwie na 
rozrodczość, kategorii 1 albo 2, lub które 
uznane są za substancje trwałe, zdolne do 
bioakumulacji oraz toksyczne, bardzo 
trwałe i o dużej zdolności do bioakumulacji, 
a także substancje uważane za dające takie 
skutki w rozumieniu art. 54, które były 
wyprodukowane albo importowane na 
terytorium Wspólnoty w ilości co najmniej 1 
tony rocznie przez jednego producenta albo 
importera, co najmniej raz po wejściu w 
życie niniejszego rozporządzenia;

Or. it
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Uzasadnienie

Chiarisce l'emendamento 25 del relatore esplicitando le sostanze da registrare in via 
prioritaria.

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Poprawka 581
Artykuł 21 ustęp 1 litera (a)

(a) w przypadku substancji wprowadzonych, 
zaklasyfikowanych zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG jako rakotwórcze, mutagenne 
lub substancje działające szkodliwie na 
rozrodczość, kategorii 1 albo 2, które były 
wyprodukowane albo importowane na 
terytorium Wspólnoty w ilości co najmniej 1 
tony rocznie przez jednego producenta albo 
importera, co najmniej raz po wejściu w 
życie niniejszego rozporządzenia;

(a) w przypadku substancji wprowadzonych, 
zaklasyfikowanych zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG jako rakotwórcze, mutagenne 
lub substancje działające szkodliwie na 
rozrodczość, kategorii 1 albo 2, lub które 
spełniają kryteria wydawania zezwoleń w 
świetle art. 54, które były wyprodukowane 
albo importowane na terytorium Wspólnoty 
w ilości co najmniej 1 tony rocznie przez 
jednego producenta albo importera, co 
najmniej raz po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia;

Or. en

Uzasadnienie

The first deadline for registration of phase-in substances (3 years) covers only CMR-
substances in Category 1 and 2. It is unacceptable that other substances than CMRs that are 
of very high concern – notably the PBTs and vPvBs subject to authorisation - will have to 
wait up to 11 years to be registered even in cases where the inherent properties are known. 
Therefore, this first registration stage should also cover known PBTs, vPvBs and other 
substances of very high concern as an improvement of the prioritisation system to cover very 
high concern chemicals first. These substances can then be channelled into the authorisation 
scheme as soon as possible.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 582
Artykuł 21 ustęp 1 litera (a)

(a) w przypadku substancji wprowadzonych, 
zaklasyfikowanych zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG jako rakotwórcze, mutagenne 
lub substancje działające szkodliwie na 
rozrodczość, kategorii 1 albo 2, które były 

(a) w przypadku substancji wprowadzonych, 
zaklasyfikowanych zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG jako rakotwórcze, mutagenne 
lub substancje działające szkodliwie na 
rozrodczość, kategorii 1 albo 2, lub które 
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wyprodukowane albo importowane na 
terytorium Wspólnoty w ilości co najmniej 1 
tony rocznie przez jednego producenta albo 
importera, co najmniej raz po wejściu w 
życie niniejszego rozporządzenia;

uznane są za substancje trwałe i zdolne do 
bioakumulacji, które były wyprodukowane 
albo importowane na terytorium Wspólnoty 
w ilości co najmniej 1 tony rocznie przez 
jednego producenta albo importera, co 
najmniej raz po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia;

Or. en

Uzasadnienie

The first deadline for registration of phase-in substances as suggested under REACH applies 
to chemicals produced in quantities over 1000 tonnes and CMR substances in categories 1 
and 2. In order to tackle all of the most problematic substances first, substances that are 
persistent and bioaccumulative should be added to this first phase. These properties could 
easily be identified as part of pre-registration. This is also needed to ensure coherence with 
authorisation, which gives priority to PBT and vPvB substances (see Article 55(3)).

Poprawkę złożył Robert Sturdy

Poprawka 583
Artykuł 21 ustęp 1 litera (b)

(b) w przypadku substancji wprowadzonych, 
wyprodukowanych albo importowanych na 
terytorium Wspólnoty w ilości 1000 ton lub 
więcej rocznie przez jednego producenta 
albo importera, co najmniej raz po wejściu w 
życie niniejszego rozporządzenia.

(b) w przypadku substancji wprowadzonych, 
wyprodukowanych albo importowanych na 
terytorium Wspólnoty w ilości równoważnej 
wystawieniu na działanie 1000 ton lub 
więcej rocznie przez jednego producenta 
albo importera, co najmniej raz po wejściu w 
życie niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Provide consistency with the provisions and requirements as amended in, Article 3, 
Paragraph 29a.

Poprawkę złożył Jonas Sjöstedt

Poprawka 584
Artykuł 21 ustęp 1 litera (b a) (nowa)

(b a) w przypadku substancji 
wprowadzonych, które spełniają kryteria, o 
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których mowa w art. 54 lit. (d-e) (substancji 
PBT i vPvB), lub które zostały określone 
zgodnie z art. 54 lit. (f), wyprodukowanych 
albo importowanych na terytorium 
Wspólnoty w ilości 1 tony lub więcej 
rocznie przez jednego producenta albo 
importera, co najmniej raz po wejściu w 
życie niniejszego rozporządzenia;

Or. en

Uzasadnienie

The first registration stage should be complemented to include registration of known 
PBT/vPvB substances. The link to the authorisation system needs to be considered in this 
context. It is unacceptable that other substances than CMRs that are of very high concern-
notably the PBTs and vPvBs potentially subject to authorization- will have to wait up to 11 
years to be registered even in case where the inherent properties are known.

Poprawkę złożył Robert Sturdy

Poprawka 585
Artykuł 21 ustęp 2

2. Przez okres 6 lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia nie stosuje się 
przepisów art. 19 w przypadku substancji 
wprowadzonych, wyprodukowanych albo 
importowanych na terytorium Wspólnoty w 
ilości 100 ton lub więcej rocznie przez 
jednego producenta albo importera, co 
najmniej raz po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.

2. Przez okres 6 lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia nie stosuje się 
przepisów art. 19 w przypadku substancji 
wprowadzonych, wyprodukowanych albo 
importowanych na terytorium Wspólnoty w 
ilości równoważnej wystawieniu na 
działanie 100 ton lub więcej rocznie przez 
jednego producenta albo importera, co 
najmniej raz po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Provide consistency with the provisions and requirements as amended in Article 3, 
Paragraph 29a.

Poprawkę złożył Robert Sturdy

Poprawka 586
Artykuł 21 ustęp 3
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3. Przez okres 11 lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia nie stosuje się 
przepisów art. 19 w przypadku substancji 
wprowadzonych, wyprodukowanych albo 
importowanych na terytorium Wspólnoty w 
ilości 1 tony lub więcej rocznie przez 
jednego producenta albo importera, co 
najmniej raz po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.

3. Przez okres 11 lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia nie stosuje się 
przepisów art. 19 w przypadku substancji 
wprowadzonych, wyprodukowanych albo 
importowanych na terytorium Wspólnoty w 
ilości równoważnej wystawieniu na 
działanie 1 tony lub więcej rocznie przez 
jednego producenta albo importera, co 
najmniej raz po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Provide consistency with the provisions and requirements as amended in Article 3, 
Paragraph 29a.

Poprawkę złożyli Chris Davies, Frédérique Ries + Mary Honeyball

Poprawka 587
Artykuł 21 ustęp 3 a (nowy)

3a. Trzy lata od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia należy 
wprowadzić szczególne sektorowe wsparcie, 
jako narzędzie dobrowolne dla 
wprowadzenia do systemu zarządzania 
substancji, które spełniają kryteria, o 
których mowa w art. 54 lit. (a - e) lub 
zostały zidentyfikowane zgodnie z art. 54 lit. 
(f). Art. 6 stosuje się w okresie 6 lat od daty 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

To achieve a functional system of managing the use of authorised chemicals in the supply 
chain of articles it is necessary to apply a step-by-step approach. This amendment ensures 
that the sector specific guidance notes will be phased in voluntarily over a 3-year period 
before Article 6 comes into force.
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Poprawkę złożył Guido Sacconi

Poprawka 588
Artykuł 21 a (nowy)

Artykuł 21a
Powiadomienie o zamiarze 
nierejestrowania substancji

1. Producenci lub importerzy substancji 
zarówno wyizolowanej, jak i wchodzącej w 
skład związków, niezamierzający 
przedstawiać wniosku o jej rejestrację, 
powiadamiają Agencję oraz dalszych 
użytkowników o swoim zamiarze.
2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, 
jest przedstawiane
a) 12 miesięcy przed terminem ustalonym w 
art. 21 ust. 1 dla substancji wprowadzonych 
produkowanych albo importowanych w 
ilościach co najmniej 1000 ton rocznie;
b) 24 miesiące przed terminem ustalonym w 
art. 21 ust. 2 dla substancji wprowadzonych 
produkowanych albo importowanych w 
ilościach co najmniej 100 ton rocznie;
a) 36 miesięcy przed terminem ustalonym w 
art. 21 ust. 3 dla substancji wprowadzonych 
produkowanych albo importowanych w 
ilościach co najmniej 1 tony rocznie;
3. W przypadku niepowiadomienia Agencji 
lub dalszych użytkowników o zamiarze 
nierejestrowania substancji przez 
producenta lub importera jest on 
zobowiązany do złożenia  wniosku o 
rejestrację tej substancji.

Or. it

Uzasadnienie

Gli utenti a valle temono che un numero - anche elevato - di sostanze possa non essere 
registrato per motivi economici, con conseguenti ripercussioni negative sulla loro attività 
economica. Essi non possono prepararsi adeguatamente a tale scenario, in quanto 
potrebbero venirne a conoscenza solo una volta scaduto il termine per la registrazione. Una 
disposizione che obblighi fabbricanti e importatori a dare un preavviso consentirebbe loro di 
negoziare con i fabbricanti o importatori: gli utenti a valle potrebbero essere disposti a 
pagare un prezzo più elevato per evitare costi di riformulazione ancora più alti, evitando in 
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tal modo il ritiro della sostanza.

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

Poprawka 589
Artykuł 21 a (nowy)

Artykuł 21a
Postanowienia dotyczące rejestracji 

substancji wprowadzonych w ilości od 1 do 
1 000 ton

1. Najpóźniej 5 lat od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, rejestrujący 
składają w Agencji informacje wymagane 
w załączniku VI (zestaw informacji) dla 
substancji produkowanych lub 
importowanych w ilościach od 10 do 1 000 
ton.
2. Najpóźniej 5 lat od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, rejestrujący 
dokonują na podstawie dostępnych 
informacji priorytetyzacji substancji 
produkowanych lub importowanych w 
ilościach od 1 do 10 ton. Rejestrujący 
składają w Agencji wyniki priorytetyzacji 
oraz wszelkie dostępne informacje, które 
rejestrujący uzna za istotne dla 
priorytetyzacji.
3. Rejestrujący, którzy nie dostarczą 
informacji wymaganych w ust. 1, nie mogą 
skorzystać z przepisów art. 21.
4. W terminie jednego miesiąca od 
publikacji Agencja uaktualni dostępne 
wykazy, zgodnie z art. 26 ust. 2 lit. b), ze 
wskazaniem najwcześniejszych 
wymaganych terminów rejestracji dla 
pozostałych substancji.

Or. it
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Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 590
Artykuł 22 ustęp 2

2. Gdy ilość zgłoszonej substancji 
wyprodukowanej albo importowanej, przez 
jednego producenta, osiągnie kolejny, 
wyższy próg wielkości określony w art. 11, 
należy dostarczyć, zgodnie z przepisami art. 
9 i 11, dodatkowe wymagane informacje, 
odpowiednie dla tego progu wielkości jak i 
dla wszystkich niższych progów wielkości, 
chyba że informacje te zostały już 
dostarczone na podstawie w/w przepisów.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Umstellung  auf den risikobasierten Ansatz. Siehe Änderungsantrag X zu Art. 11.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 591
Artykuł 22 ustęp 2

2. Gdy ilość zgłoszonej substancji 
wyprodukowanej albo importowanej, przez 
jednego producenta, osiągnie kolejny, 
wyższy próg wielkości określony w art. 11, 
należy dostarczyć, zgodnie z przepisami art. 
9 i 11, dodatkowe wymagane informacje, 
odpowiednie dla tego progu wielkości jak i 
dla wszystkich niższych progów wielkości, 
chyba ze informacje te zostały już 
dostarczone na podstawie w/w przepisów.

2. Gdy ilość zgłoszonej substancji 
wyprodukowanej albo importowanej, przez 
jednego producenta, osiągnie kolejny, 
wyższy próg wielkości określony w art. 11, 
nie później jednak niż w ciągu 7 lat od 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, 
należy dostarczyć, zgodnie z przepisami art. 
9 i 11, dodatkowe wymagane informacje, 
odpowiednie dla tego progu wielkości jak i 
dla wszystkich niższych progów wielkości, 
chyba ze informacje te zostały już 
dostarczone na podstawie w/w przepisów.

Or. de

Uzasadnienie

Über weite Strecken sind die Datenanforderungen im bestehenden Neustoffsystem höher als 
unter REACH. Allerdings wird es unter REACH auch einige neue Parameter zu überprüfen 
geben, wie die PBT, vPvB und endokrinen Eigenschaften. Für non-Phase-in Stoffe sollten 
daher Daten zu diesen neuen Eigenschaften nach einem angemessenen Zeitraum nach 
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Inkrafttreten von REACH gefordert werden und nicht erst nach Überschreiten der nächsten 
Tonnenschwelle.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 592
Artykuł 22 ustęp 2

2. Gdy ilość zgłoszonej substancji 
wyprodukowanej albo importowanej, przez 
jednego producenta, osiągnie kolejny, 
wyższy próg wielkości określony w art. 11, 
należy dostarczyć, zgodnie z przepisami art. 
9 i 11, dodatkowe wymagane informacje, 
odpowiednie dla tego progu wielkości jak i 
dla wszystkich niższych progów wielkości, 
chyba że informacje te zostały już 
dostarczone na podstawie w/w przepisów.

2. Gdy ilość zgłoszonej substancji 
wyprodukowanej albo importowanej, przez 
jednego producenta, osiągnie kolejny, 
wyższy próg wielkości określony w art. 11, 
lub gdy zgodnie z nowymi danymi zmieni 
się stopień wzbudzanych obaw, należy 
dostarczyć, zgodnie z przepisami art. 9 i 11, 
dodatkowe wymagane informacje, 
odpowiednie dla tego progu wielkości jak i 
dla wszystkich niższych progów wielkości, 
chyba że informacje te zostały już 
dostarczone na podstawie w/w przepisów.

Or. nl

Uzasadnienie

Zowel bij het bereiken van de volgende drempelwaarde voor hoeveelheden als bij het wijzigen 
van de mate van zorg door nieuwe gegevens, moet de fabrikant of importeur de aanvullende 
gegevens ter beschikking stellen (Pakket prioriteit Blokland).

Poprawkę złożyli Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter Olajos, 
María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Renate Sommer, Erna 

Hennicot-Schoepges

Poprawka 593
Artykuł 22 a (nowy)

Artykuł 22a
Istniejące substancje

Ocenę przeprowadzoną w świetle 
rozporządzenia (EWG) 793/93 lub w 
ramach innego równoważnego uznanego 
na szczeblu międzynarodowym programu, 
wcześniejszego względem daty wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia, uznaje się 
za rejestrację na potrzeby niniejszego 
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tytułu, a Agencja przyznaje numer 
rejestracyjny w terminie jednego roku od 
daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Substances that have been already reviewed under the present Existing Substances 
Regulation should not be required to be registered as they have already undergone robust 
assessment under the present legislation. Re-Registration will slow down the work of the 
agency by overburdening the system with substances already assessed. Furthermore, the 
substances assessed under the OECD existing chemicals scheme are also to be exempted from 
registration.


