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Poprawkę złożyli Chris Davies, Lena Ek, Frédérique Ries

Poprawka 885
Artykuł 23 ustęp -1 (nowy)

-1. Producenci i importerzy dzielą się 
wzajemnie i udostępniają informacje 
określone w art. 9 lit. (a) pkt (vi) oraz (vii) 
do celów rejestracji, by uniknąć w ten 
sposób powielania badań.
W wyjątkowych okolicznościach, kiedy 
okazuje się, że producent, importer lub 
wytwórca może ponieść poważne straty 
wynikające z obowiązku udostępniania 
informacji (z wyjątkiem kwestii 
wymagających udostępniania danych z 
badań przeprowadzanych na zwierzętach), 
Agencja może zapewnić indywidualnym 
wnioskodawcom specjalne odstępstwa.
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W okresie 18 miesięcy od wejścia w życie, 
Agencja opracuje kryteria oceny takich 
wniosków, ustanowi procedurę ich 
składania i rozpatrywania indywidualnych 
wniosków i przyjmie rozwiązania dotyczące 
niezależnej procedury odwoławczej 
umożliwiającej ponowne rozpatrzenie
wniosków odrzuconych przez Agencję. 

Or. en

Uzasadnienie

These amendments (and consequential listed below) ensure that mandatory sharing of data is 
extended to information derived from non-vertebrate animal tests. The aim of OSOR is to 
increase health and environmental protection, whilst ensuring best use of industries’ 
resources, by sharing, at a cost, all hazard data.

However, in exceptional circumstances, the agency should be in the position to grant an opt-
out to OSOR on a case by case basis.

Addition to the OSOR package.

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

Poprawka 886
Artykuł 23 ustęp -1 (nowy)

-1. Producenci lub importerzy dzielą się 
wzajemnie i udostępniają informacje 
określone w art. 9 lit. (a) pkt (vi) oraz  (vii) 
do celów rejestracji, by uniknąć w ten 
sposób powielania badań.

Or. en

Uzasadnienie

These amendments (and consequential listed below) ensure that mandatory sharing of data is 
extended to information derived from non-vertebrate animal tests. The aim of OSOR is to 
increase health and environmental protection, whilst ensuring best use of industries’ 
resources, by sharing, at a cost, all hazard data.
Part of OSOR package.
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Poprawkę złożyli Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Poprawka 887
Artykuł 23 ustęp -1 (nowy)

1. Dobrowolne fuzje konsorcjów są 
wspierane w celu zredukowania liczby 
rejestracji przypadających na daną 
substancję. Dane wykorzystywane są 
wspólnie, za wyjątkiem sytuacji, w których 
rejestrujący uznaje je za poufne z uwagi na 
konkurencję.

Or. de

Uzasadnienie

Der OSOR (One Substance One Registration) Vorschlag schreibt die zwingende Teilung von 
Daten vor. Dadurch wird zwar die Registrierung von Stoffen erleichtert, es stellen sich jedoch 
erhebliche Fragen zum Schutz und zur Vertraulichkeit von Daten. Die erzwungene Preisgabe 
von Daten kann lediglich durch ein übergeordnetes Rechtsgut gerechtfertigt werden. Der 
Tierschutz ist ein solches übergeordnetes Rechtsgut, so dass bei Versuchen mit Wirbeltieren 
die Teilung von Daten gerechtfertig ist, nicht jedoch bei anderen Versuchen.

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Poprawka 888
Artykuł 23 ustęp 1

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

1. W drodze odstępstwa od postanowień art. 
1(a) wspólne wykorzystywanie danych 
otrzymanych w wyniku eksperymentów 
przeprowadzanych na kręgowcach jest 
obowiązkowe. W celu unikania 
przeprowadzania niepotrzebnych badań na 
zwierzętach, badania na kręgowcach dla 
celów niniejszego rozporządzenia będą 
przeprowadzane tyko 
w ostateczności. 

Or. de

Uzasadnienie

Der OSOR (One Substance One Registration) Vorschlag schreibt die zwingende Teilung von 
Daten vor. Dadurch wird zwar die Registrierung von Stoffen erleichtert, es stellen sich jedoch 
erhebliche Fragen zum Schutz und zur Vertraulichkeit von Daten. Die erzwungene Preisgabe 
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von Daten kann lediglich durch ein übergeordnetes Rechtsgut gerechtfertigt werden. Der 
Tierschutz ist ein solches übergeordnetes Rechtsgut, so dass bei Versuchen mit Wirbeltieren 
die Teilung von Daten gerechtfertig ist, nicht jedoch bei anderen Versuchen.

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

Poprawka 889
Artykuł 23 ustęp 1

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

1. W celu unikania przeprowadzania 
niepotrzebnych badań na zwierzętach, 
badania na kręgowcach dla celów 
niniejszego rozporządzenia będą 
przeprowadzane tyko w ostateczności.

Or. en

Uzasadnienie

These amendments (and consequential listed below) ensure that mandatory sharing of data is 
extended to information derived from non-vertebrate animal tests. The aim of OSOR is to 
increase health and environmental protection, whilst ensuring best use of industries’ 
resources, by sharing, at a cost, all hazard data.
Part of OSOR package.

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 890
Artykuł 23 ustęp 1 a (nowy)

1a. Udostępnianie i/lub wspólne 
dostarczanie informacji o badaniach 
przeprowadzanych na kręgowcach i innych 
informacji mogących zapobiegać 
przeprowadzaniu badań na zwierzętach jest 
obowiązkowe.

Or. en
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Uzasadnienie

Linked to Amendment of Recital 33a. It is necessary to include under this Title that it is 
obligatory to share data from animal tests and other information that may prevent animal 
testing in order to meet the information requirements under this Regulation, to ensure that 
duplication of tests on animals does not take place. This further ensures consistency with 
Article 24, paragraph 5, second subparagraph, and the statement that 'data sharing will be 
obligatory' with respect to animal testing on page 10 of the Explanatory Memorandum.

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

Poprawka 891
Artykuł 23 ustęp 2

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Important to reduce uncertainty for companies (in particular SMEs) and to facilitate the 
consortia formation.

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Poprawka 892
Artykuł 23 ustęp 2

2. Udostępnianie danych i wspólne 
zgłaszanie informacji zgodnie z niniejszym 

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

rozporządzeniem dotyczy informacji 
technicznych, a w szczególności informacji 
odnoszących się do swoistych właściwości 
substancji. Rejestrujący nie będą wymieniać 
informacji o ich handlowej działalności, w 
szczególności informacji dotyczących 
możliwości produkcji, wielkości produkcji 
albo sprzedaży, wielkości importu albo 
udziałów w rynku. W przypadku fuzji i 
zarządzania nimi rejstrujący przestrzegają 
zasad konkurencji.
Komisja przyjmuje wytyczne z zakresu 
przestrzegania zasad konkurencji w 
przypadkach wspólnego wykorzystywania 
danych.

Or. de

Uzasadnienie

Der OSOR (One Substance One Registration) Vorschlag schreibt die zwingende Teilung von 
Daten vor. Dadurch wird zwar die Registrierung von Stoffen erleichtert, es stellen sich jedoch 
erhebliche Fragen zum Schutz und zur Vertraulichkeit von Daten. Die erzwungene Preisgabe 
von Daten kann lediglich durch ein übergeordnetes Rechtsgut gerechtfertigt werden. Der 
Tierschutz ist ein solches übergeordnetes Rechtsgut, so dass bei Versuchen mit Wirbeltieren 
die Teilung von Daten gerechtfertig ist, nicht jedoch bei anderen Versuchen.

Poprawkę złożyli Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Poprawka 893
Artykuł 23 ustęp 3

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

3. Udostępnianie danych jest przedmiotem 
rekompensaty finansowej. W drodze 
wyjątku podsumowania badań albo 
szczegółowe podsumowania badań, łącznie 
z testami przeprowadzanymi na 
kręgowcach, sprzed przynajmniej 15 lat 
przedstawione w toku rejestracji mogą być 
swobodnie udostępniane przez Agencję 
wszystkim innym rejestrującym i 
potencjalnym rejestrującym, zgodnie z 
postanowieniami art. 25 w odniesieniu do 
substancji niewprowadzonych oraz art. 28 
w odniesieniu do susbstancji 
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wprowadzonych.

Or. en

Uzasadnienie

In order to keep an incentive for innovation, mandatory data sharing should be restricted to 
summaries and robust study summaries of studies involving vertebrate animals. This is also 
the understanding of Art. 23(4). Forced data sharing should for reasons of property right 
always be subject to financial compensation. In order to align this legislation with similar one 
such as those governing biocides, the limit under which compensation must be offered should 
be extended to 15 years.

Poprawkę złożyli Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 894
Artykuł 23 ustęp 3

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

3. Udostępnianie danych jest przedmiotem 
rekompensaty finansowej. Wszelkie 
podsumowania badań albo szczegółowe 
podsumowania badań  sprzed przynajmniej 
10 lat przedstawione w toku rejestracji mogą 
być swobodnie udostępniane przez Agencję 
wszystkim innym rejestrującym i 
potencjalnym rejestrującym, zgodnie z 
postanowieniami art. 25 w odniesieniu do 
substancji niewprowadzonych oraz art. 28 
w odniesieniu do susbstancji 
wprowadzonych. 

Or. en

Uzasadnienie

To keep an incentive for innovation, companies should be able to protect their data and 
findings and therefore sharing this information should be compensated.

Poprawkę złożyli Guido Sacconi, 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 895
Artykuł 23 ustęp 4
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4. W odniesieniu do badań nie 
przeprowadzanych na kręgowcach, przepisy 
niniejszego tytułu stosują się do 
potencjalnych rejestrujących wyłącznie, 
jeśli poprzedni rejestrujący złożyli 
twierdzącą deklarację dla potrzeb art. 9 lit. 
(a) pkt. (x).

skreślono

Or. en

Uzasadnienie

These amendments (and consequential listed below) ensure that mandatory sharing of data is 
extended to information derived from non-vertebrate animal tests. The aim of OSOR is to 
increase health and environmental protection, whilst ensuring best use of industries’ 
resources, by sharing, at a cost, all hazard data.
Part of OSOR package. (Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt)

La soppressione del paragrafo 4 è strettamente legata e conseguente all’eliminazione del 
punto x) lettera a) dell'articolo 9. Si vuole introdurre già negli obiettivi e principi generali il 
principio della condivisione obbligatoria di tutti i dati di test (inclusi i non vertebrati). Questo 
punto è di estrema importanza soprattutto per le PMI che così potranno ridurre notevolmente 
i costi per interventi richiesti dal REACH. (Vernola & others)

Il principio della condivisione obbligatoria di tutti i dati di test (inclusi i non vertebrati)  mira 
a ridurre i costi degli interventi richiesti dal REACH alle imprese, soprattutto piccole e medie 
ed è collegato alla soppressione dell'art 9 lettera a punto X. (Foglietta & others)

Poprawkę złożył Guido Sacconi

Poprawka 896
Artykuł 23 ustęp 4 a (nowy)

4a Każdy producent, importer lub dalszy 
użytkownik może wyznaczyć swojego 
przedstawiciela zgodnie z przepisami 
niniejszego artykułu.

Or. it

Uzasadnienie

Le aziende devono avere la possibilità di essere rappresentate da un terzo per ragioni di 
riservatezza e/o di praticità.
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Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 897
Artykuł 23 a (nowy)

1. Przed przeprowadzeniem eksperymentów 
na bezkręgowcach lub otrzymaniem 
informacji innego rodzaju potencjalny 
rejestrujący może złożyć zapytanie mające 
na celu stwierdzenie czy istnieją już dane 
bądź też informacje na temat danej 
substancji. Wraz z wnioskiem przedkłada 
on Agencji informacje dotyczące: 
(a) jego danych identyfikacyjnych;
(b) danych identyfikacyjnych substancji, w 
formie określonej w sekcjach 2.1. oraz 2.3 
Załącznika IV;
(c) rodzaju informacji wymagających z jego 
strony przeprowadzenia nowych badań. 
2. W przypadku, gdy Agencja jest pewna, że 
potencjalny rejestrujący zamierza 
wytwarzać lub importować określoną 
substancję, musi ona ustalić czy Komisja 
posiada dostęp do danych lub innych 
informacji, o które wnioskowano. Jeżeli tak 
nie jest, Agencja zwraca się do właściwych 
władz danego Państwa Członkowskiego z 
zapytaniem o dostęp do danych lub innych 
informacji. Władze Państwa 
Członkowskiego przedstawiają Agencji 
odpowiedź w przeciągu jednego miesiąca.
3. Agencja informuje potencjalnego 
rejestrującego o wynikach postępowania 
sprawdzającego.
4. Potencjalny rejestrujący ma możliwość 
zwrócenia się do poprzednich 
rejestrujących o informacje w sprawie 
niezwiązanych z kręgowcami 
eksperymentów, dla których przedstawili 
oni w myśl art. 9 (a) (x) deklarację 
dotyczącą wyrażenia zgody.  

Or. de
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Uzasadnienie

Eine separate Regelung für die Recherche und Teilung von Nichtwirbeltierversuchsdaten ist 
geboten, damit auch für diese bei den Behörden vorliegende Informationen abgefragt werden 
können. Die hier vorgesehene Regelung soll ermöglichen, dass Informationen, die den 
Behörden aus anderem Grunde vorliegen, z.B. aufgrund staatlicher 
Untersuchungsprogramme, im Registrierverfahren genutzt werden können.

Poprawkę złożył Guido Sacconi

Poprawka 898
Tytuł III Rozdział 2, tytuł

ZASADY DLA SUBSTANCJI 
NIEWPROWADZONYCH 

ZASADY DLA SUBSTANCJI 
NIEWPROWADZONYCH 

Or. it

Uzasadnienie

Emendamento linguistico che corregge un errore materiale nella versione italiana della 
proposta della Commissione.

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

Poprawka 899
Artykuł 24 ustęp 1

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Consequential amendment as part of OSOR package.
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Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 900
Artykuł 24 ustęp 3

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

(a) dane identyfikacyjne 
rejestrującego;

(b) dane identyfikacyjne 
substancji, jak określono w 
załączniku IV, sekcja 2.1 
i 2.3;

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

(d) o wymaganiach w zakresie       
informacji, które będą  
zobowiązywać go do  
przeprowadzenia innych  
badań.

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

(a) dane identyfikacyjne 
rejestrującego;

(b) dane identyfikacyjne 
substancji, jak określono w 
załączniku IV, sekcja 2.1 
i 2.3;

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

 

Or. de

Uzasadnienie

Es ist nicht maßgeblich, ob zu dem Stoff eine Registrierung vorgenommen wurde. Vielmehr 
muss sich die Recherche auf das Vorliegen von Wirbeltierversuchen beziehen. Hierbei sind 
auch solche Versuche von der Agentur zu berücksichtigen, die aus anderen Gründen 
verfügbar sind (siehe Art. 23 Abs. 1 S. 3).

Zudem würde die Mitteilung, dass ein Stoff bereits registriert wurde, dem anfragenden 
potentiellen Registrierungspflichtigen eine wettbewerbsrelevante Information liefern. Eine 
solche Möglichkeit der Marktausforschung muss vermieden werden. Für 
Nichtwirbeltierversuchsstudien gilt Art. 23 a NEU.
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Poprawkę złożyli Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Poprawka 901
Artykuł 24 ustęp 3 litera a)

(a) dane identyfikacyjne rejestrującego (a) dane identyfikacyjne rejestrującego, bez 
uszczerbku dla art. 115 i 116;

Or. it

Uzasadnienie

Per assicurare la coerenza del testo normativo è necessario che l'articolo 24 tenga conto 
anche di quanto disposto negli articoli 115 e 116, che disciplinano l'accesso alle 
informazioni. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli 
articoli contenuti nel Titolo III: Condivisione dei dati e disposizioni destinate a evitare
esperimenti superflui.

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

Poprawka 902
Artykuł 24 ustęp 3 litera d)

(d) o wymaganiach w zakresie 
informacji, które będą zobowiązywać go do 
przeprowadzenia innych badań.

skreślono

Or. en

Uzasadnienie

Consequential amendment as part of OSOR package.

Poprawkę złożyli Werner Langen

Poprawka 903
Artykuł 24 ustęp 4

4. Jeżeli ta sama substancja nie została 
wcześniej zarejestrowana, Agencja 
informuje o tym potencjalnego 
rejestrującego.

4. W przypadku, gdy Agencja jest pewna, że 
potencjalny rejestrujący zamierza 
wytwarzać lub importować określoną 
substancję, musi ona ustalić czy Komisja 
posiada dostęp do informacji w sprawie 
badań przeprowadzanych na kręgowcach, 
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określonych w ust. 1(c), a także czy 
przeprowadzone zostało wstępne 
postępowanie sprawdzające określone w 
ust. 1. Jeżeli tak nie jest, Agencja zwraca 
się do właściwych władz danego Państwa 
Członkowskiego z zapytaniem o dostęp do 
danych lub innych informacji. Agencja 
informuje potencjalnego rejestrującego o 
wynikach postępowania sprawdzającego.

Or. de

Uzasadnienie

Siehe Begründung zu Abs. 3 S. 1. Eine Marktausforschung ist zu vermeiden. Außerdem stellt 
die Regelung eine unnötige bürokratische Belastung für die Agentur dar.

Es ist wichtig, dass sich die Agentur Gewissheit verschafft, dass der Anfragende tatsächlich 
beabsichtigt, den Stoff herzustellen (Vermeidung einer Marktausforschung).

Es wird jedoch sichergestellt, dass der Anfragende erfährt, ob bestimmte Studien zu 
Wirbeltierversuchen bereits vorliegen und ob analoge Anfragen von Wettbewerbern gestellt 
wurden. Diese letzte Information ist erforderlich, damit Art. 25 a greift.

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

Poprawka 904
Artykuł 24 ustęp 4

4. Jeżeli ta sama substancja nie została 
wcześniej zarejestrowana, Agencja 
informuje o tym potencjalnego 
rejestrującego.

4. Jeżeli ta sama substancja została 
wcześniej zarejestrowana w okresie nie 
przekraczającym ostatnich10 lat, Agencja 
bezzwłocznie informuje potencjalnego 
rejestrującego o 
nazwie(nazwach)/nazwisku(nazwiskach) i 
adresie(adresach) poprzednich 
rejestrujących oraz o odpowiednich 
przedłożonych przez nich podsumowaniach 
badań i szczegółowych podsumowaniach 
badań, zależnie od okoliczności.
Dostępne badania muszą zostać 
udostępnione potencjalnemu 
rejestrującemu, zgodnie z postanowieniami 
art. 25.
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Or. en

Uzasadnienie

Consequential amendment as part of OSOR package.

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

Poprawka 905
Artykuł 24 ustęp 5

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

skreślono

Badań tych nie powtarza się. 

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Consequential amendment as part of OSOR package. (Guido Sacconi & others)

This amendment ensures the mandatory sharing of data is extended to information derived 
from non-animal tests. (Chris Davies)

Poprawkę złożyli Chris Davies + 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 906
Artykuł 24 ustęp 5

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

5. Jeżeli ta sama substancja została 
wcześniej zarejestrowana w okresie nie 
przekraczającym ostatnich 10 lat, Agencja 
informuje niezwłocznie potencjalnego 
rejestrującego 
o nazwiskach/nazwach oraz adresach 
poprzednich rejestrujących i o odpowiednich 
przedstawionych przez nich 
podsumowaniach badań albo szczegółowych 
podsumowaniach badań, zależnie od 
okoliczności.

Badań tych nie powtarza się. Badań tych nie powtarza się

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

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

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

Uzasadnienie

This amendment ensures the mandatory sharing of data is extended to information derived 
from non-animal tests. (Davies)

L'emendamento è strettamente legato e conseguente all'emendamento presentato all'articolo 
9 lettera a) punto x). Lo scopo è di abrogare la discrezionalità per la concessione di dati di 
test sui non vertebrati, eliminando questo requisito. L’acceso ai dati obbligatorio è di vitale 
importanza per le PMI.  (Vernola & others)

L'emendamento mira ad introdurre il principio di condivisione obbligatoria dei dati anche 
nel caso di test sui non vertebrati, nell'ottica di salvaguardia delle PMI.
Emendamento collegato agli emendamenti all'art. 9 lettera a, par X e all'art. 23 par. 4.
(Foglietta & others)

Poprawkę złożyli Liam Aylward + Avril Doyle

Poprawka 907
Artykuł 24 ustęp 5

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

5. Jeżeli ta sama substancja została 
wcześniej zarejestrowana w okresie nie 
przekraczającym ostatnich 10 lat, o ile 
ujawnienie informacji nie zostało 
ograniczone postanowieniami art. 102, 115 
ust. 2 i 116, Agencja informuje niezwłocznie 
potencjalnego rejestrującego 
o nazwiskach/nazwach oraz adresach 
poprzednich rejestrujących i o odpowiednich 
przedstawionych przez nich 
podsumowaniach badań przeprowadzonych 
na kręgowcach albo szczegółowych 
podsumowaniach badań przeprowadzonych 
na kręgowcach, zależnie od okoliczności. 

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

Agencja informuje także potencjalnego 
rejestrującego o odpowiednich 
przedstawionych przez poprzednich 
rejestrujących podsumowaniach badań 
nieprzeprowadzonych na kręgowcach albo 
szczegółowych podsumowaniach badań 
nieprzeprowadzonych na kręgowcach, 

O ile ujawnienie informacji nie zostało 
ograniczone postanowieniami art. 102, 115 
ust. 2 i 116, Agencja informuje także 
potencjalnego rejestrującego o 
odpowiednich przedstawionych przez 
poprzednich rejestrujących podsumowaniach 
badań nieprzeprowadzonych na kręgowcach 
albo szczegółowych podsumowaniach badań 
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zależnie od okoliczności, dla których złożyli 
oni twierdzącą deklarację dla potrzeb art. 9 
lit. (a) pkt. (x).

nieprzeprowadzonych na kręgowcach, 
zależnie od okoliczności, dla których złożyli 
oni twierdzącą deklarację dla potrzeb art. 9 
lit. (a) pkt. (x).

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

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

Or. en

Uzasadnienie

The amendment clarifies that disclosure of the identity of prior registrants of a chemical 
substances shall be limited by the duty of confidentiality set forth in Article 102, as defined in 
more detail in Articles 115(2) and 116. Because of the competitive nature of the electronics 
industry, many of the chemical substances used in manufacturing are highly confidential. 
These chemical “recipes” are considered intellectual property.  The disclosure of the use of 
one critical chemical can reveal confidential business information to competitors about the 
processes the manufacturer currently is running, and may even allow the competitor to 
reverse engineer their processes. As a result, the identity of prior registrants to new 
registrants should be protected against disclosure. While limitation on the amount of 
vertebrate animal testing is desirable, it cannot be limited at the expense of disclosing 
confidential business information about prior registrants.  It should be up to the prior 
registrant to decide whether to share its identity and prior testing documentation with a new 
registrant.  Similarly, if downstream users go to the expense of registering a separate 
downstream use, that use should not have to  be disclosed up the supply chain to the chemical 
substance manufacturer if that would defeat the purpose behind the separate registration. 
(Aylward)

In some sectors, the use of substances may be highly confidential and considered to be 
intellectual property.  Disclosure of the use of one critical chemical can reveal confidential 
business information to competitors and may allow the competitor to reverse engineer 
processes. It should therefore be up to the prior registrant to decide whether to share its 
identity and prior testing documentation with a new registrant. (Doyle)

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

Poprawka 908
Artykuł 24 ustęp 6

6. Jeżeli inny potencjalny rejestrujący 
zwrócił się z wnioskiem w sprawie tej samej 
substancji, Agencja udostępnia niezwłocznie 

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

potencjalnym rejestrującym ich wzajemne 
nazwiska/nazwy oraz adresy.

Or. en

Uzasadnienie

Consequential amendment as part of OSOR package.

Poprawkę złożyli Liam Aylward + Avril Doyle

Poprawka 909
Artykuł 24 ustęp 6

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

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

Or. en

Uzasadnienie

See justification to amendment to article 24(5) by the same author. ( Aylward)

In some sectors, the use of substances may be highly confidential and considered to be 
intellectual property.  Disclosure of the use of one critical chemical can reveal confidential 
business information to competitors and may allow the competitor to reverse engineer 
processes. It should therefore be up to the prior registrant to decide whether to share its 
identity and prior testing documentation with a new registrant. (Doyle)

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 910
Artykuł 25 ustęp -1 (nowy), -1 a (nowy), -1 b (nowy)
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1. W przypadku substancji zarejestrowanej 
poprzednio przed upływem 10 lat, jak 
wskazano w art. 24 ust. 5, potencjalny 
rejestrujący zwraca się do 
poprzedniego(nich) rejestrującego(ych) z 
prośbą o udostępnienie wyników badań 
przeprowadzonych na kręgowcach, 
wymaganych na potrzeby dokonania przez 
niego rejestracji. Może on zwrócić się z 
prośbą do rejestrujących o wszelkie 
informacje dotyczące badań nie 
przeprowadzonych na kręgowcach, dla 
których poprzedni rejestrujący złożyli 
twierdzącą deklarację dla potrzeb art. 9 lit. 
(a) pkt. (x).

- 1) W przypadku, gdy istnieją już wyniki 
badań przeprowadzanych na kręgowcach 
lub też w przypadku, gdy inny rejestrujący 
rozpoczął prowadzenie takich badań, 
potencjalny rejestrujący nie może 
powtarzać lub przeprowadzać tego typu 
badań.
- 1(a) W takich przypadkach Agencja lub 
władze krajowe zwracają się do 
właściciela(i) danych uzyskanych na 
podstawie eksperymentów 
przeprowadzanych na kręgowcach lub też 
do osoby przeprowadzającej takie badania z 
zapytaniem czy jest/są on/oni gotowi do 
ujawnienia swojej tożsamości.
Jeżeli zgoda została uzyskana, Agencja 
informuje potencjalnego rejestrującego o 
nazwisku/nazwie i adresie właściciela(i) 
danych uzyskanych na podstawie 
eksperymentów przeprowadzanych na 
kręgowcach lub osoby/osób 
zaangażowanej(ych) w takie badania, a 
także o tym, czy zostały już przedłożone 
odnośne podsumowania lub wstępne 
podsumowania wyników badań, a jeżeli tak, 
to jakie.
- 1(b) Jeżeli zgoda nie została uzyskana, 
Agencja wszczyna procedurę opisaną 
poniżej, przy zachowaniu charakteru 
poufnego zgodnie z postanowieniami art. 
116.
1. W przypadku wydania przez 
poprzedniego rejestrującego zgody, 
potencjalny rejestrujący zwraca się do 
niego o potrzebne mu do rejestracji 
informacje uzyskane na podstawie 
eksperymentów przeprowadzanych na 
kręgowcach.
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Or. de

Uzasadnienie

Nach dem KOM-Vorschlag wird dem anfragenden potentiellen Registrierungspflichtigen 
immer die Identität der früheren Registrierungspflichtigen offen gelegt. Diese Regelung 
unterläuft den Schutz der Identität des früheren Registrierungspflichtigen. Eine automatische 
Offenlegung der Identität ist auch in Art. 116 nicht vorgesehen. Vielmehr unterliegt die Frage 
der Offenlegung der Identität einer Prüfung im Einzelfall. Mit der hier vorgeschlagenen 
Regelung erhält der Inhaber von Versuchsdaten die Möglichkeit, seine Identität im Einzelfall 
vertraulich zu halten. 

Es handelt sich zudem um eine Klarstellung, dass Wirbeltierversuche nicht wiederholt werden 
dürfen. Aufgrund der Bedeutung dieses Grundsatzes ist ein eigener Abs. gerechtfertigt. 

Die folgenden Absätze enthalten Regelungen zur vertraulichen Daten- und Kostenteilung. 
Hierauf wird an dieser Stelle verwiesen. Eine solche Regelung hat sich in der deutschen 
Praxis des ChemG bewährt.

Der bisher vorgesehen kostenlose Zugang zu Studien, die mindestens 10 Jahre zuvor 
vorgelegt wurden, ist unbillig. Das geltende Recht für die Anmeldung neuer Stoffe enthält 
eine freie Nutzung von Anmeldedaten nur für den Basisdatensatz jedoch nicht für die 
kostenaufwändigen Studien.

Regelungen für die Teilung von Nichttierversuchsdaten sind nunmehr in Art. 23 a NEU 
enthalten.

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

Poprawka 911
Artykuł 25 ustęp 1

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

1. W przypadku substancji zarejestrowanej 
poprzednio przed upływem 10 lat, jak 
wskazano w art. 24 ust. 4 oraz w art. 23 ust 
3 lit. (a) i (b), potencjalny rejestrujący 
zwraca się do poprzedniego(nich) 
rejestrującego(ych) z prośbą o udostępnienie 
wyników badań wymaganych zgodnie z art. 
9 lit. (a) pkt (vi) oraz (vii) na potrzeby 
dokonania przez niego rejestracji.
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(a) pkt. (x).

Or. en

Uzasadnienie

Consequential amendment as part of OSOR package.

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 912
Artykuł 25 ustęp 1

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

1.W przypadku substancji zarejestrowanej 
poprzednio przed upływem 10 lat, jak
wskazano w art.24 ust.5, potencjalny 
rejestrujący zwraca się do 
poprzedniego(nich) rejestrującego(ych) z 
prośbą o udostępnienie wyników badań 
przeprowadzonych wcześniej wymaganych 
na potrzeby dokonania przez niego 
rejestracji. Może on zwrócić się z prośbą do 
rejestrujących także o wszelkie informacje 
dotyczące badań nieprzeprowadzonych na 
kręgowcach.

Or. it

Uzasadnienie

L'emendamento è strettamente legato e conseguente agli emendamenti presentati agli articoli 
9 lettera a) punto x ) e 24 paragrafo 5. Lo scopo è di abrogare la discrezionalità per la 
concessione di dati di test sui non vertebrati, eliminando questo requisito. L’acceso ai dati 
obbligatorio è di vitale importanza per le PMI. (Vernola & others)

L'emendamento mira ad introdurre il principio di condivisione obbligatoria dei dati anche 
nel caso di test sui non vertebrati, nell'ottica di salvaguardia delle PMI.
Emendamento collegato agli emendamenti all'art. 9 lettera a, par X e all'art. 23 par. 4. 
(Foglietta & others)
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Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 913
Artykuł 25 ustęp 1

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Part of the OSOR (One Substance, One Registration) proposal*. The Commission proposal 
sets obligatory data sharing on "tests on vertebrate animals". This amendment broadens the 
scope of the data to be shared, to make the whole system feasible, and cost efficient. 

* OSOR means in essence: 

Mandatory sharing of both vertebrate animal and non-animal data.  This will reduce costs 
while improving the protection of human health and the environment. 

Joint submission of one set of information on the intrinsic properties of each substance for the 
same reasons. 

Sharing of costs amongst registrants in order to ensure fairness, transparency and non-
discrimination in the most flexible manner.  

OSOR requires manufacturers and importers to work towards a single set of information on 
the intrinsic properties of each substance. In this way, registrants will make available and 
work towards agreement on the available data thereby avoiding repetition of testing. As this 
is not the case in the Commission proposal, it could lead to a duplication of testing and 
higher costs both in terms of testing and administration, particularly for SMEs.
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Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 914
Artykuł 25 ustępy 2, 3 i 4

2. Potencjalny i poprzedni rejestrujący 
tą samą substancję podejmą 
wszelkie uzasadnione działania, aby 
dojść do porozumienia w zakresie 
udostępnienia wyników wszelkiego 
rodzaju badań. Takie porozumienie 
może zostać zastąpione przez 
wniesienie sprawy przed sąd 
arbitrażowy i przyjęcie jego 
rozstrzygnięcia.

3. W przypadku, gdy zostanie zawarte 
porozumienie w zakresie 
udostępnienia wyników badań, 
poprzedni rejestrujący wystawi 
pisemną zgodę dla potencjalnego 
rejestrującego na korzystanie z tych 
wyników w ciągu 2 tygodni od 
otrzymania zapłaty.
Nowy rejestrujący powoła się na te 
badania w dokumentacji 
rejestracyjnej i dostarczy pisemną 
zgodę poprzedniego(nich) 
rejestrującego(ych).

4. Jeżeli porozumienie nie może zostać            
osiągnięte, potencjalny rejestrujący 
 może poinformować o tym Agencję i 
 poprzedniego(nich) 
rejestrującego(ych) co najmniej 1  
miesiąc po otrzymaniu od Agencji 

 nazwiska/nazwy oraz adresu 
poprzedniego(nich) 
rejestrującego(ych).

2. Potencjalny i poprzedni rejestrujący 
tą samą substancję podejmą 
wszelkie uzasadnione działania, aby 
dojść do porozumienia w zakresie 
udostępnienia wyników badań 
przeprowadzanych na kręgowcach.
Takie porozumienie może zostać 
zastąpione przez wniesienie sprawy 
przed sąd arbitrażowy i przyjęcie 
jego rozstrzygnięcia.

3. W przypadku, gdy zostanie zawarte 
porozumienie w zakresie 
udostępnienia wyników badań, 
poprzedni rejestrujący wystawi 
pisemną zgodę dla potencjalnego 
rejestrującego na korzystanie z tych 
wyników w ciągu 2 tygodni od 
otrzymania zapłaty.
Nowy rejestrujący powoła się na te 
badania w dokumentacji 
rejestracyjnej i dostarczy pisemną 
zgodę poprzedniego(nich) 
rejestrującego(ych).

4. Jeżeli porozumienie nie może zostać 
osiągnięte, potencjalny rejestrujący 
 informuje o tym, lub też o zamiarze  
wycofania się przez niego z 
procedury rejestracyjnej, Agencję 
(skreślenie) co najmniej 1  
miesiąc po otrzymaniu od Agencji 
nazwiska/nazwy oraz adresu 
poprzedniego(nich) 
rejestrującego(ych).

Or. de

Uzasadnienie

Dieser Art. gilt nur für Wirbeltierversuchsstudien; für Nichtwirbeltierversuchsstudien siehe 
Art. 23a. Klarere Regelung zur Verdeutlichung, dass der potentielle Registrierungspflichtige 
verpflichtet ist, die Agentur zu informieren, solange er seine Registrierungsabsicht 
aufrechterhält. Die Agentur soll in die Lage versetzt werden, evtl. spätere potentielle 
Registrierungspflichtige mit dem anfragenden potentiellen Registrierungspflichtigen in 
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Verbindung zu bringen.

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, Miroslav Mikolášik

Poprawka 915
Artykuł 25 ustęp 3 akapit 1

3. W przypadku, gdy zostanie zawarte 
porozumienie w zakresie udostępnienia
wyników badań, poprzedni rejestrujący 
wystawi pisemną zgodę dla potencjalnego
rejestrującego na korzystanie z tych 
wyników w ciągu 2 tygodni od otrzymania
zapłaty.

3. W przypadku, gdy zostanie zawarte 
porozumienie w zakresie udostępnienia
wyników badań, o którym mowa w ust. 1, 
poprzedni rejestrujący wystawi pisemną 
zgodę dla potencjalnego
rejestrującego na korzystanie z tych 
wyników w ciągu 2 tygodni od otrzymania
zapłaty.

Or. it

Uzasadnienie

L'emendamento mira ad introdurre il principio di condivisione obbligatoria dei dati anche 
nel caso di test sui non vertebrati, nell'ottica di salvaguardia delle PMI.
Emendamento collegato agli emendamenti all'art. 9 lettera a, par X e all'art. 23 par. 4. 
(Foglietta & others)

L'emendamento è strettamente legato e conseguente agli emendamenti presentati agli articoli 
9 lettera a) punto x ), 24 paragrafo 5 e 25 paragrafo 1. Lo scopo è di abrogare la 
discrezionalità per la concessione di dati di test sui non vertebrati, eliminando questo 
requisito. L’acceso ai dati obbligatorio è di vitale importanza per le PMI. (Vernola & others)

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

Poprawka 916
Artykuł 25 ustęp 4

4. Jeżeli porozumienie nie może zostać 
osiągnięte, potencjalny rejestrujący może
poinformować o tym Agencję i 
poprzedniego(nich)rejestrującego(ych) co 
najmniej 1 miesiąc po otrzymaniu od 
Agencji nazwiska/nazwy oraz adresu 
poprzedniego(nich) rejestrującego(ych).

4. Jeżeli porozumienie nie może zostać 
osiągnięte, potencjalny rejestrujący, 
dostarczy poprzedniemu (im) 
rejestrującemu (ym) istotne informacje i 
złoży co najmniej 1 miesiąc po otrzymaniu 
od Agencji nazwiska/nazwy oraz adresu 
poprzedniego(nich) rejestrującego(ych),
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podanie do Agencji w celu określenia,
zgodnie z art. 6 poniżej, odpowiedniej 
wysokości opłaty należnej 
poprzedniemu(im) rejestrującemu(ym). 

Or. it

Uzasadnienie

Per motivi di maggiore rapidità e di snellimento del processo di accesso ai dati, si ritiene più 
utile l'intervento dell'Agenzia che così permette anche un certo livello di confidenzialità dei 
dati.

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 917
Artykuł 25 ustęp 4

4. Jeżeli porozumienie nie może zostać 
osiągnięte, potencjalny rejestrujący może 
poinformować o tym Agencję i 
poprzedniego(nich) rejestrującego(ych) co 
najmniej 1 miesiąc po otrzymaniu od 
Agencji nazwiska/nazwy oraz adresu 
poprzedniego(nich) rejestrującego(ych).

4. Jeżeli porozumienie nie może zostać 
osiągnięte, potencjalny rejestrujący może 
poinformować o tym Agencję i 
poprzedniego(nich) rejestrującego(ych) co 
najmniej 1 miesiąc po otrzymaniu od 
Agencji nazwiska/nazwy oraz adresu 
poprzedniego(nich) rejestrującego(ych). 
Potencjalny rejestrujący jest zobowiązny 
uczynić to w przypadku badań 
przeprowadzanych na kręgowcach oraz 
innych badań mogących zapobiegać 
przeprowadzaniu badań na zwierzętach. 

Or. en

Uzasadnienie

In order to ensure compliance with the obligation to share data from animal tests and to 
prevent duplicate testing, the potential registrant must not be allowed not to inform the 
Agency that no agreement was reached and subsequently to carry out duplicate animal tests.

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

Poprawka 918
Artykuł 25 ustęp 4
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4. Jeżeli porozumienie nie może zostać 
osiągnięte, potencjalny rejestrujący może
poinformować o tym Agencję i 
poprzedniego(nich)rejestrującego(ych) co 
najmniej 1 miesiąc po otrzymaniu od 
Agencji nazwiska/nazwy oraz adresu 
poprzedniego(nich) rejestrującego(ych).

4. Jeżeli porozumienie nie może zostać 
osiągnięte, potencjalny rejestrujący może 
złożyć co najmniej 1 miesiąc po otrzymaniu 
od Agencji nazwiska/nazwy oraz adresu 
poprzedniego (nich) rejestrującego(ych), 
wniosek do Agencji w celu określenia, 
zgodnie z art. 6 poniżej, odpowiedniej 
wysokości opłaty należnej 
poprzedniemu(im) rejestrującemu(ym), 
informując jednocześnie poprzedniego(ich) 
rejestrującego(ych) o powyższym wniosku. 

Or. it

Uzasadnienie

L'Agenzia deve intervenire nella procedura di scambio di informazioni per snellire le 
operazioni e garantire la confidenzialità dei dati.

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 919
Artykuł 25 ustęp 5

5. Poprzedni rejestrujący ma(mają) 1 
miesiąc od otrzymania informacji, o której 
mowa w ust. 4, na poinformowanie 
potencjalnego rejestrującego i Agencji o 
kosztach poniesionych przez niego(nich) w 
celu wykonania badań. Na wniosek 
potencjalnego rejestrującego Agencja 
podejmuje decyzję o udostępnieniu mu 
zależnie od okoliczności odpowiednich 
podsumowań albo wyników badań lub 
szczegółowych podsumowań albo wyników 
badań, po okazaniu dowodu zapłaty 
poprzedniemu(im) rejestrującemu(ym) 50% 
przedstawionych przez niego(nich) kosztów 
wykonania badań.

5. Poprzedni rejestrujący ma(mają) 1 
miesiąc od otrzymania informacji, o której 
mowa w ust. 4, na poinformowanie 
potencjalnego rejestrującego i Agencji o 
kosztach poniesionych przez niego(nich) w 
celu wykonania badań. Na wniosek 
potencjalnego rejestrującego, a w każdym 
razie w przypadku badań 
przeprowadzanych na kręgowcach oraz 
innych badań mogących zapobiegać 
przeprowadzaniu badań na zwierzętach, 
Agencja podejmuje decyzję o udostępnieniu 
mu zależnie od okoliczności odpowiednich 
podsumowań albo wyników badań lub 
szczegółowych podsumowań albo wyników 
badań, po okazaniu dowodu zapłaty 
poprzedniemu(im) rejestrującemu(ym) 
kwotę określoną w art. 25 ust. 8 lit. (a).

Or. en
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Uzasadnienie

In order to ensure compliance with the obligation to share data from animal tests and to 
prevent duplicate testing, the potential registrant must not be allowed not to request that the 
information is made available to him and subsequently to carry out duplicate animal tests.

It seems strange that every potential registrant pay 50% of the original testing costs 
irrespective of both the produced volume and the number of potential or previous registrants. 
Article 25.8 a (new) sets out a mechanism for more evenly sharing the original costs of a 
study.

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

Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Richard Seeber

Poprawka 920
Artykuł 25 ustęp 5

5. Poprzedni rejestrujący ma(mają) 1 
miesiąc od otrzymania informacji, o której 
mowa w ust. 4, na poinformowanie 
potencjalnego rejestrującego i Agencji o 
kosztach poniesionych przez niego(nich) w 
celu wykonania badań. Na wniosek 
potencjalnego rejestrującego Agencja 
podejmuje decyzję o udostępnieniu mu 
zależnie od okoliczności odpowiednich 
podsumowań albo wyników badań lub 
szczegółowych podsumowań albo wyników 
badań, po okazaniu dowodu zapłaty 
poprzedniemu(im) rejestrującemu(ym) 50% 
przedstawionych przez niego(nich) kosztów 
wykonania badań.

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

Or. en

Uzasadnienie

Linked to the amendment to Article 10, paragraph 2. The new registrant should not pay 50% 
of the testing cost to previous registrant(s) as it is currently proposed for “non-phase-in” 
substances. The rules for cost sharing for “non-phase-in” substances should be the same as 
for “phase-in” (see Article 28 (3)).  There is no reason to have a different cost sharing system 
between these two types of substances.

Linked to the amendments to articles 10(2), 17(2) and 25(6). (Oomen-Ruijten & others)

Limiting the reduction of fees only to one half reduces the incentive for the formation of 
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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. (Seeber)

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

Cortines, María del Pilar Ayuso González

Poprawka 921
Artykuł 25 ustęp 5

5. Poprzedni rejestrujący ma(mają)1 miesiąc 
od otrzymania informacji, o której mowa
w ust.4, na poinformowanie potencjalnego 
rejestrującego i Agencji o kosztach
poniesionych przez niego(nich) w celu 
wykonania badań. Na wniosek 
potencjalnego rejestrującego Agencja 
podejmuje decyzję o udostępnieniu mu 
zależnie od okoliczności odpowiednich 
podsumowań albo wyników badań lub 
szczegółowych podsumowań albo wyników 
badań, po okazaniu dowodu zapłaty 
poprzedniemu(im) rejestrującemu(ym) 
50%przedstawionych przez niego(nich) 
kosztów wykonania badań.

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

Or. it

Uzasadnienie

E' necessario che i costi siano ripartiti equamente ed in maniera proporzionata sulla base di 
scelte effettuate dall'Agenzia. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti 
presentati agli articoli contenuti nel Titolo III: Condivisione dei dati e disposizioni destinate 
a evitare esperimenti superflui.

Poprawkę złożyli Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter

Poprawka 922
Artykuł 25 ustępy 5 i 5 a (nowy)

5. Poprzedni rejestrujący ma(mają) 1 
miesiąc od otrzymania informacji, o której 
mowa w ust. 4, na poinformowanie 
potencjalnego rejestrującego i Agencji o 

5. Poprzedni rejestrujący ma(mają) 1 
miesiąc od otrzymania informacji, o której 
mowa w ust. 4, na poinformowanie 
potencjalnego rejestrującego i Agencji o 
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kosztach poniesionych przez niego(nich) w 
celu wykonania badań. Na wniosek 
potencjalnego rejestrującego Agencja 
podejmuje decyzję o udostępnieniu mu 
zależnie od okoliczności odpowiednich 
podsumowań albo wyników badań lub 
szczegółowych podsumowań albo wyników 
badań, po okazaniu dowodu zapłaty 
poprzedniemu(im) rejestrującemu(ym) 50% 
przedstawionych przez niego(nich) kosztów 
wykonania badań.

kosztach poniesionych przez niego(nich) w 
celu wykonania badań. Na wniosek 
potencjalnego rejestrującego Agencja 
podejmuje decyzję o udostępnieniu mu 
zależnie od okoliczności odpowiednich 
podsumowań albo wyników badań lub 
szczegółowych podsumowań albo wyników 
badań, po okazaniu dowodu zapłaty 
poprzedniemu(im) rejestrującemu(ym) część 
przedstawionych przez niego(nich) kosztów 
wykonania badań obliczonych zgodnie z 
postanowieniami ust. 5 lit. (a).
5a. Podział rzeczywistych kosztów 
poniesionych przez pierwotnego(ych) 
rejestrującego(ych) przu realizacji 
odnośnych badań jest obliczny 
proporcjonalnie do wolumenu produkcji 
każdej ze stron. 
Jeżeli całkowity pierwotny koszt został już 
podzielony pomiędzy dwóch lub więcej 
rejestrujących, każdy kolejny potencjalny 
rejestrujący płaci każdemu z rejestrujących 
równą część udziału w kosztach. 

Or. en

Uzasadnienie

Establishes a mechanism for sharing in a fair way the original costs of tests irrespective of 
the number of registrants and the timing for subsequent registrations.

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 923
Artykuł 25 ustęp 5 a (nowy)

5a. Jeżeli potencjalny rejestrujący nie 
zapłaci swojej części kosztów badań 
przeprowadzanych na kręgowcach lub 
innych badań mogących zapobiegać 
przeprowadzaniu badań na zwierzętach, nie 
będzie mógł zarejestrować swojej 
substancji. 

Or. en
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Uzasadnienie

Linked to the amendment to Recital 39a. In order to ensure compliance with the obligation to 
share data from animal tests and to prevent duplicate testing, the potential registrant must not 
be allowed not to pay his share of the cost and subsequently to carry out duplicate animal 
tests.

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 924
Artykuł 25 ustęp 6

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

6. Jeżeli poprzedni rejestrujący nie 
przedstawi(ą) potencjalnemu rejestrującemu 
i Agencji kosztów wykonania badań w ciągu 
terminu określonego w ust. 5, a w każdym 
razie w przypadku badań 
przeprowadzanych na kręgowcach oraz 
innych badań mogących zapobiegać 
przeprowadzaniu badań na zwierzętach,
Agencja podejmie decyzję o udostępnieniu, 
na wniosek, potencjalnemu rejestrującemu 
odpowiednich podsumowań badań 
wykonanych wcześniej albo podsumowań 
dobrze udokumentowanych badań bądź ich 
wyników zależnie od okoliczności. 
Poprzedniemu(im) rejestrującemu(ym) 
przysługuje roszczenie o zwrot przez 
potencjalnego rejestrującego 50% 
poniesionych kosztów, egzekwowalne na 
drodze sądowej.  

Or. en

Uzasadnienie

Linked to the amendment to Article 25 (5) by the same author. In order to ensure compliance 
with the obligation to share data from animal tests and to prevent duplicate testing, the 
potential registrant must not be allowed not to request that the information is made available 
to him and subsequently to carry out duplicate animal tests. The addition of 'or the results 
thereof' is a drafting improvement to make the text conform to paragraph 5.
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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 925
Artykuł 25 ustęp 6

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Linked to the amendment to article 10(2), 17(2) and 25(5) by the same authors (see 
justification of those amendments).

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

Poprawka 926
Artykuł 25 ustęp 6

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

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

kwoty ustalonej przez Agencję 
egzekwowalne na drodze sądowej.

Or. it

Uzasadnienie

E' necessario che i costi siano ripartiti equamente ed in maniera proporzionata sulla base di 
scelte effettuate dall'Agenzia. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti 
presentati agli articoli contenuti nel Titolo III: Condivisione dei dati e disposizioni destinate 
a evitare esperimenti superflui.

Poprawkę złożyli Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter

Poprawka 927
Artykuł 25 ustęp 6

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Establishes a mechanism for sharing in a fair way the original costs of tests irrespective of 
the number of registrants and the timing for subsequent registrations.
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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, María del Pilar Ayuso González

Poprawka 928
Artykuł 25 ustęp 8

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

8. Określony w art.19 ust.1 okres będzie dla 
nowego rejestrującego przedłużony
proporcjonalnie do czasu potrzebnego do 
przeprowadzenia odpowiednich badań i 
koniecznych ocen. 

Or. it

Uzasadnienie

Il periodo di tempo dovrebbe riflettere il tempo che è realmente necessario per effettuare gli 
esperimenti e raccogliere i relativi dati. Il presente emendamento è collegato agli altri 
emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo III: Condivisione dei dati e 
disposizioni destinate a evitare esperimenti superflui.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 929
Artykuł 25 ustęp 8

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

8. Określony w art. 19 ust. 1 okres będzie 
dla nowego rejestrującego przedłużony o 
okres proporcjonalny do czasu potrzebnego 
na wykonanie odpowiednich badań i 
niezbędnych ocen, na życzenie 
poprzedniego rejestrującego.

Or. fr

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 930
Artykuł 25 ustęp 8 a (nowy)

8a. Udział stron w kosztach jest obliczany 
poprzez podział rzeczywistych kosztów 
poniesionych przez pierwotnego(ych) 
rejestrującego(ych) przy przeprowadzaniu 
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odnośnego badania przez liczbę 
rejestrujących, w przypadku tej samej 
substancji, zastosowania i tonażu.
Każdy kolejny potencjalny rejestrujacy 
płaci poprzedniemu(im) 
rejestrującemu(ym) kwotę równą 
pierwotnemu całkowitemu kosztowi 
podzielonemu przez liczbę rejestrujących.
Jeżeli całkowity pierwotny koszt został już 
podzielony pomiędzy dwóch lub więcej 
rejestrujących, każdy kolejny potencjalny 
rejestrujący płaci każdemu z rejestrujących 
równą część udziału w kosztach. 

Or. en

Uzasadnienie

Established a mechanism for sharing equally the original costs of tests irrespective of the 
number of registrants and the timing for subsequent registrations.

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 931
Artykuł 25 a (nowy)

 Artykuł 25a
1. W przypadku, gdy substancja nie została 
jeszcze zarejestrowana, a wymagane dane i 
informacje nie są dostępne z innego źródła, 
Agencja informuje potencjalnego(ych) 
rejestrujacego(ych) o braku dostępu do 
żądanej informacji. W przypadku, gdy 
więcej niż jeden potencjalny rejestrujący 
zwrócił się o informacje w sprawie 
substancji, Agencja w pierwszej kolejności 
umożliwia potencjalnym rejestrującym 
wypowiedzenie się w sprawie chęci 
kontynuowania procedury rejestracyjnej. 
Jeżeli odpowiedź jest twierdząca Agencja 
informuje potencjalnego rejestrującego o 
nazwisku/nazwie i adresie innego(ych) 
rejestrującego(ych). W przypadku, gdy 
jeden z potencjalnych rejestrujących wnosi 
o zachowanie poufnego charakteru danych 
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związanych z jego tożsamością, dane te nie 
są ujawniane pozostałym potencjalnym 
rejestrującym.
2. Brakujace badania związane z 
przeprowadzaniem eksperymentów na 
kręgowcach moga być jedynie 
przeprowadzane jeden raz.
3. Potencjalni rejestrujący podejmują 
wszelkie dostępne kroki mające na celu 
osiągnięcie porozumienia określającego 
który z nich przeprowadzi badania na 
korzyść wszystkich. Agencja decyduje w 
imieniu potencjalnego rejestrującego, 
którego tożsamość nie może zostać 
ujawniona.
Jeżeli w przeciągu dwóch miesięcy od 
chwili przekazania przez Agencję 
notyfikacji porozumienie nie zostało 
osiągnięte przez potencjalnych 
rejestrujących, Agencja jest o fakcie 
informowana. W  takich okolicznościach 
Agencja podejmuje decyzję określającą kto 
przeprowadzi badania na korzyść 
wszystkich potencjalnych rejestrujących. 
Koszty badań dzielone są równo pomiędzy 
potencjalnych rejestrujących.
4. Ustępy 2 i 3 stosują się także w 
przypadkach przeprowadzania związanych 
z kręgowcami eksperymentów określonych 
w Tytule VI.

Or. de

Uzasadnienie

Es soll sichergestellt werden, dass nur den Herstellern, die tatsächlich das 
Registrierungsverfahren aufrechterhalten wollen, gegenseitig die Identität mitgeteilt wird. 
Zudem ist für die Ausnahmefälle, in denen ein potentieller Registrierungspflichtiger die 
Vertraulichkeit seiner Identität verlangt, die Möglichkeit geschaffen, dass die Versuche 
trotzdem gemeinsam erstellt werden können.

Auch in Fällen, in denen der Wirbeltierversuch noch nicht durchgeführt wurde, gilt es, 
Wirbeltierversuche zu vermeiden. Dies ist so im KOM-Entwurf nicht vorgesehen (Art. 28 Abs. 
2 S. 2 verhindert nicht parallele Wirbeltierstudien).

Regelung für die Fälle, in denen keine Einigung zustande kommt, sind erforderlich, weil 
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erstmals eine Verpflichtung zur gemeinsamen Erstellung von Wirbeltierversuchen geschaffen 
wird.

Grundsätzlich sollten für alle Stoffe die gleichen Regelungen bezüglich der gemeinsamen 
Erstellung von Wirbeltierversuchen gelten. Damit kann Art. 50 entfallen.

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 932
Artykuł 25 b (nowy)

Artykuł 25b
Kompetencje i ochrona prawna

1. Jeżeli nie określono inaczej Agencja 
odpowiedzialna jest za decyzje związane z 
niniejszym Tytułem.        
2. Odwołania od decyzji Agencji składane 
są zgodnie z postanowieniami art. 87, 88 i 
89.

Or. de

Uzasadnienie

Die Zuständigkeit der Agentur sollte der Klarheit halber für den gesamten Titel III 
ausdrücklich genannt werden. Statt einer enumerativen Aufzählung sollte das 
Widerspruchsrecht hier zentral festgelegt werden.

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

Poprawka 933
Artykuł 26

Artykuł 26
Obowiązek wstępnej rejestracji dla 

substancji wprowadzonych

Artykuł 26
Obowiązek wstępnej rejestracji dla 

substancji wprowadzonych

1. W celu skorzystania z przepisów 
przejściowych określonych w art. 21 każdy 
potencjalny rejestrujący substancję 
wprowadzoną zobowiązany jest do 
dostarczenia do Agencji wszystkich 

1. W okresie 18 miesięcy od wejścia w życie 
rozporządzenia REACH wszystkie 
przedsiębiorstwa produkujące bądź 
importujące substancje wprowadzone w 
ilości powyżej jednej tony rocznie mają 
obowiązek wstępnego zarejestrowania tych 
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następujących informacji, przy użyciu 
arkusza określonego przez Agencję zgodnie 
z art. 108:

substancji w Europejskiej Agencji 
Chemikaliów. W celu skorzystania z 
przepisów przejściowych określonych w art. 
21 każdy potencjalny rejestrujący substancję 
wprowadzoną zobowiązany jest do 
dostarczenia do Agencji wszystkich 
następujących informacji, przy użyciu 
arkusza określonego przez Agencję zgodnie 
z art. 108:

(a) nazwę substancji i, gdzie to właściwe, 
grupę substancji, numery EINECS 
i CAS, jeżeli są dostępne;

(a) nazwę substancji i, gdzie to właściwe, 
grupę substancji, numery EINECS 
i CAS, jeżeli są dostępne;

(b) swoje nazwisko/nazwę i adres oraz 
nazwisko osoby kontaktowej;

(b) swoje nazwisko/nazwę i adres oraz 
nazwisko osoby kontaktowej lub swojego 
pełnomocnika; producenci lub importerzy 
mogą zwrócić się z wnioskiem o uznanie 
nazwy przedsiębiorstwa za poufną, zgodnie 
z art. 116; 

(c) rozważany termin rejestracji/zakres
tonażu;

(c) rozważany tonaż;

(d) wskazanie właściwości/parametrów 
docelowych fizykochemicznych, 
toksykologicznych i ekotoksykologicznych,
dla których posiada odpowiednie badania 
albo informacje wymagane na potrzeby 
rejestracji, jeżeli takie są;

(d) wskazanie prawa własności badań (z 
podziałem na rodzaj badania) dotyczących 
toksykologicznych i ekotoksykologicznych
parametrów docelowych opartych o badania 
przeprowadzane na kręgowcach 
wymaganych na potrzeby rejestracji, jeżeli 
takie są;

(e) stwierdzenie, czy badania wskazane w 
lit. d) obejmują badania przeprowadzane na 
kręgowcach czy nie i jeżeli nie, czy rozważa 
on złożenie twierdzącej deklaracji dla 
potrzeb art. 9 lit. (a) pkt. (x) wraz z 
dokumentami rejestracyjnymi.

(e) wskazanie zainteresowania 
przystąpieniem do konsorcjów.

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

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

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, 
dostarczane najpóźniej w 18 miesięcy po 
wejściu w życie niniejszego rozporządzenia. 
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(a) terminem ustalonym w art. 21 ust. 1 dla 
substancji wprowadzonych produkowanych 
albo importowanych w ilościach co 
najmniej 1000 ton rocznie;

(b) terminem ustalonym w art. 21 ust. 2 dla 
substancji wprowadzonych produkowanych 
albo importowanych w ilościach co 
najmniej 1 tony rocznie;

2a. W miesiącu następującym po 
zakończeniu fazy wstępnej rejestracji, 
Agencja opublikuje listę substancji 
zadeklarowanych zgodnie z art. 26 ust. 1 
zawierającą nazwę substancji, numer CAS 
oraz wskazówkę dotyczącą konieczności 
zarejestrowania przez co najmniej jednego 
producenta lub importera w czasie 
kolejnych 5 lat. 
2b. W okresie 6 miesięcy następujących po 
opublikowaniu listy substancji 
wprowadzonych, zgodnie z ust. 2 lit. (a) w 
wyjątkowych przypadkach producenci lub 
importerzy mogą powiadomić Agencję o 
wprowadzonych uzupełnieniach lub 
zmianac. Muszą umotywować zastosowanie 
wydłużonego okresu czasu. W ciągu 
jednego miesiąca Agencja ponownie 
publikuje końcową listę wprowadzonych 
substancji.

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

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

4. Producenci i importerzy substancji 
wprowadzonych w ilości mniejszej niż 1 
tona rocznie, tak samo jak dalsi 
użytkownicy, mogą dostarczyć informacje, 
o których mowa w ust. 1 do Agencji, przy 
użyciu arkusza określonego przez Agencję 
zgodnie z art. 108.

4. W odniesieniu do substancji figurujących 
w końcowej liście, o której mowa w ust. 2a 
każdy właściciel badań przeprowadzanych 
na kręgowcach dostarcza informacje, o 
których mowa w ust. 1 lit. (a) (b) i (d) do 
Agencji, przy użyciu arkusza określonego 
przez Agencję zgodnie z art. 108.

5. Agencja rejestruje informacje dostarczone 
zgodnie z ust. 1 do 4 w bazie danych. 
Agencja umożliwi dostęp do danych 
przechowywanych w odniesieniu do każdej 

5. Agencja rejestruje informacje dostarczone 
zgodnie z ust. 1 do 4 w bazie danych. 
Agencja umożliwi dostęp do danych 
przechowywanych w odniesieniu do każdej 
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substancji producentom i importerom, 
którzy dostarczyli dane o tej substancji 
zgodnie z ust. 1 do 4. Właściwe organy 
Państw Członkowskich także otrzymają 
dostęp do tych danych.

substancji producentom i importerom, 
którzy dostarczyli dane o tej substancji 
zgodnie z ust. 1 do 4. Właściwe organy 
Państw Członkowskich także otrzymają 
dostęp do tych danych.

Or. en

Uzasadnienie

After 18 months, all substances falling under the scope of REACH will be identified 
(acceleration of the process).  This greatly enhances ability of all data owners to share their 
data and the ability of all registrants to form consortia, supporting the objective of avoiding 
unnecessary animal testing.

This inventory list facilitates data sharing and voluntary consortia formation across the 
industry including both big and small companies manufacturing/importing the same 
substance, independently of volume. It also provides opportunity for small volume producers 
to register earlier on a voluntary basis. Companies producing substances in the lower volume 
bands – many of which are SMEs - will be asked to pre-register earlier than according to the 
Commission proposal. However, the pre-registration under a uniform procedure enables all
registrants to identify co-producer/importers and potential downstream user who may want to 
participate in consortia. Even if the SMEs do not want to join consortia at the very beginning 
of the process they will at least have the opportunity to do so but will have the choice to 
register later. To achieve transparency in the registration process itself it is an acceptable 
effort for SMEs to send a “post-card” pre-registration to the Agency.

The declaration of registration intentions including vertebrate animal tests results will lead in 
most cases to joint registration while protecting the freedom of companies to act according to 
their essential business interests if deemed necessary.

Poprawkę złożyli Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 934
Artykuł 26 ustęp 1 i 2

1. W celu skorzystania z przepisów 
przejściowych określonych w art. 21 każdy 
potencjalny rejestrujący substancję 
wprowadzoną zobowiązany jest do 
dostarczenia do Agencji wszystkich 
następujących informacji, przy użyciu 
arkusza określonego przez Agencję zgodnie 
z art. 108:

1. W celu skorzystania z przepisów 
przejściowych określonych w art. 21 każdy 
potencjalny rejestrujący substancję 
wprowadzoną zobowiązany jest do 
dostarczenia do Agencji wszystkich 
następujących informacji, przy użyciu 
arkusza określonego przez Agencję zgodnie 
z art. 108:

(a) nazwę substancji i, gdzie to 
właściwe, grupę substancji, numery 

(a) nazwę substancji i, gdzie to 
właściwe, grupę substancji oraz numer
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EINECS i CAS, jeżeli są dostępne; (skreślenie) CAS, jeżeli jest dostępny;
(b) swoje nazwisko/nazwę i 
adres oraz nazwisko osoby 
kontaktowej;

(b) swoje nazwisko/nazwę i 
adres oraz nazwisko osoby 
kontaktowej lub przedstawiciela; 
producenci lub importerzy mogą 
zwrócić się o zachowanie poufnego 
charakteru nazwy firmy zgodnie 
art. 116; 

(c) rozważany termin 
rejestracji/zakres tonażu;

(c) rozważany (skreślenie) zakres 
tonażu;

(d) wskazanie właściwości/parametrów 
docelowych fizykochemicznych, 
toksykologicznych i ekotoksykologicznych, 
dla których posiada odpowiednie badania 
albo informacje wymagane na potrzeby 
rejestracji, jeżeli takie są;

(d) wskazanie w uzasadnionym 
przypadku prawa własności w odniesieniu 
do badań (wg. typu) opartych na testach 
przeprowadzanych na kręgowcach, a 
dotyczących fizykochemicznych, 
toksykologicznych i ekotoksykologicznych 
parametrów docelowych (ang. endpoints), 
wymaganych na potrzeby rejestracji, oraz;

(e) stwierdzenie, czy badania 
wskazane w lit. d) obejmują 
badania przeprowadzane na 
kręgowcach czy nie i jeżeli 
nie, czy rozważa on złożenie 
twierdzącej deklaracji dla 
potrzeb art. 9 lit. (a) pkt. (x) 
wraz z dokumentami 
rejestracyjnymi.

(e) stwierdzenie dotyczące chęci 
połaczenia konsorcjów.

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

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

2.         Informacje, o których mowa w ust. 
1, dostarczane są najpóźniej w 
przeciągu 18 miesięcy od wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia.

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

(b) terminem ustalonym w art. 
21 ust. 2 dla substancji 
wprowadzonych 
produkowanych albo 
importowanych w ilościach 
co najmniej 1 tony rocznie;

Agencja publikuje, w terminie jednego 
miesiąca od chwili zakończenia fazy  
rejestracji wstępnej, listę substancji 
zgłoszonych w myśl art. 26 ust. 1, z 
zaznaczeniem nazwy substancji i numeru 
CAS oraz z powiadomieniem czy co 
najmniej jeden producent lub importer 
będzie dokonywać rejestracji w przeciągu 5 
lat.

Or. de

Uzasadnienie

Durch die Änderungen von Artikel 26 wird eine einheitliche Vorregistrierung und damit ein 
einheitliches Stoffregister nach 18 Monaten geschaffen. Dadurch wird mehr 
Planungssicherheit für Hersteller, Weiterverarbeiter, Anwender und Behörden erreicht. Die 
weiteren Änderungen dienen zur Klarstellung der geforderten Angaben zur Vorregistrierung. 
Sie verbessert u.a. den Eigentumsschutz an Prüfdaten und erleichtern gleichzeitig die Bildung 
von Konsortien. Dadurch können auch weitere Tierversuche vermieden werden.

Poprawkę złożyli Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Poprawka 935
Artykuł 26 ustęp 1

1. W celu skorzystania z przepisów 
przejściowych określonych w art. 21 każdy 
potencjalny rejestrujący substancję 
wprowadzoną zobowiązany jest do 
dostarczenia do Agencji wszystkich 
następujących informacji, przy użyciu 

1. W celu dokonania wstępnej 
rejestracji substancji wprowadzonej każdy 
producent lub importer substancji, której 
ilość równa jest lub przekracza jedną tonę 
rocznie zobowiązany jest do dostarczenia do 
Agencji, dla celów ustalenia listy substancji 



PE 357.820v01-00 42/121 AM\565932PL.doc

PL

arkusza określonego przez Agencję zgodnie 
z art. 108:

i częściowego włączenia do agencyjnej bazy 
danych, wszystkich następujących 
informacji, przy użyciu arkusza określonego 
przez Agencję zgodnie z art. 108:

(a) nazwę substancji i, gdzie to 
właściwe, grupę substancji, 
numery EINECS 
i CAS, jeżeli są dostępne;

(a) informację o producencie lub 
importerze w formie określonej w art. 
9(a)(i) oraz (ii).

(b) swoje nazwisko/nazwę i adres 
oraz nazwisko osoby 
kontaktowej;

(b) informacje dotyczące 
zastosowania w formie 
określonej w art. 9(a)(i) oraz 
(ii).

(c) rozważany termin 
rejestracji/zakres tonażu;

(c) przypisanie znanych 
zastosowań w odniesieniu do 
kategorii zastosowań i 
ekspozycji zgodnie z 
Załącznikiem Iaa;

(d) wskazanie 
właściwości/kierunków 
działania (ang. endpoints) 
fizykochemicznych, 
toksykologicznych i 
ekotoksykologicznych, dla 
których posiada odpowiednie 
badania albo informacje 
wymagane na potrzeby 
rejestracji, jeżeli takie są;

(d)     posiadane lub znane 
producentowi lub 
importerowi dane fizyczne i 
chemiczne, a także, zgodnie z 
postanowieniami Załącznika 
V, jako informację 
minimalną, dane 
toksykologiczne;

(e) stwierdzenie, czy badania 
wskazane w lit. d) obejmują 
badania przeprowadzane na 
kręgowcach czy nie i jeżeli 
nie, czy rozważa on złożenie 
twierdzącej deklaracji dla 
potrzeb art. 9 lit. (a) pkt. (x) 
wraz z dokumentami 
rejestracyjnymi.

(e) informację o klasyfikacji i 
oznakowaniu substancji w 
formie określonej w art. 
9(a)(iv);

(ea) sugestie w odniesieniu do dalszego 
testowania substancji mającego na celu 
określenie znanego lub możliwego ryzyka, 
w przypadku gdy takowe znane jest 
producentowi lub importerowi, oraz  
(eb) sugestie dotyczące klasyfikacji 
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substancji w myśl art. 9(c). 
Potencjalny rejestrujący może ograniczyć 
informacje, które mają być dostarczone 
zgodnie z akapitem 1, do tych 
właściwości/parametrów docelowych (ang. 
endpoints), dla których wymagane jest 
przeprowadzenie badań.

Or. de

Uzasadnienie

Basierend auf dem Ansatz „one substance – one registration“ müssen für die risikogesteuerte 
Vorregistrierung die Informationsanforderungen geändert werden. Gleichzeitig sind aber 
wegen der zentralen Bündelungsrolle der Agentur nicht alle Informationen von jedem 
Hersteller und Importeur zwingend vorzulegen, was die Hersteller und Importeure, vor allem 
in kleinen und mittleren Unternehmen, deutlich entlastet. Eine erste Gebühr wird bereits zum 
Zeitpunkt der Vorregistrierung verlangt, weil hier bereits Arbeiten der Agentur durchgeführt 
werden. Die Höhe der Gebühr für die Registrierung kann dadurch u. U. reduziert werden. 
Die Informationen werden von der Agentur stoffbezogen in Stofflisten zusammengeführt. 
Linked to amendments to paragraphs 2 to 5 by the same authors.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 936
Artykuł 26 ustęp 1 litera c a) (nowa)

ca) poziom trwałości, współczynnik 
bioakumulacji BCF i współczynnik 
(eko)toksyczności NOEC.

Or. nl

Uzasadnienie

De mate van persistentie, de BCF waarde voor bioaccumuleerbaarheid en de NOEC waarde 
voor (eco)toxiciteit moeten ingediend worden bij het ECA (Pakket prioriteit Blokland).

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

Poprawka 937
Artykuł 26 ustęp 1 litera d)

(d) wskazanie właściwości/kierunków 
działania (ang. endpoints) 

skreślono
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fizykochemicznych, toksykologicznych i 
ekotoksykologicznych, dla których posiada 
odpowiednie badania albo informacje 
wymagane na potrzeby rejestracji, jeżeli 
takie są;

Or. en

Uzasadnienie

The aim of OSOR is to ensure that all available information on the substance is made 
available to the registrant(s) before the relevant registration deadlines to avoid repeat 
testing, particularly of vertebrate animals. These amendments to Articles 26 and inclusion of 
a new Article 26a ensure that available data is brought forward after publication of an 
Agency list of substances which have been pre-registered.
Part of OSOR package.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 938
Artykuł 26 ustęp 1 litera d)

d) wskazanie właściwości/kierunków 
działania (ang. endpoints) 
fizykochemicznych, toksykologicznych i 
ekotoksykologicznych, dla których posiada 
odpowiednie badania albo informacje 
wymagane na potrzeby rejestracji, jeżeli 
takie są;

d) wskazanie właściwości/parametrów 
docelowych fizykochemicznych, innych 
toksykologicznych i ekotoksykologicznych, 
dla których posiada odpowiednie badania
albo informacje wymagane na potrzeby 
rejestracji, jeżeli takie są;

Or. nl

Uzasadnienie

De mate van persistentie, de BCF waarde voor bioaccumuleerbaarheid en de NOEC waarde 
voor (eco)toxiciteit moeten ingediend worden bij het ECA (Pakket prioriteit Blokland).

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 939
Artykuł 26 ustęp 1 litera d a) (nowa)

(da) wyniki badań  trwałości* i 
bioakumulacji**; 
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* Badanie degradacji, jak przedstawiono w 
punkcie 7.2 Załącznika VI
** Współczynnik podziału n-octanol/woda, 
jak przedstawiono w punkcie point 5.8 
Załącznika V

Or. en

Uzasadnienie

Amendment in support of the amendment on Article 21, paragraph 1 by the rapporteur and by 
the authors of this amendment, respectively.

Substances that are persistent and bioaccumulative are of particular concern. These 
properties can be identified easily and quickly and should therefore be added to pre-
registration. This would allow to add such substances to the first registration phase. This is 
also needed to ensure coherence with authorisation, which gives priority to PBT and vPvB 
substances (see Article 55(3)).

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

Poprawka 940
Artykuł 26 ustęp 1 litera e)

(e) stwierdzenie, czy badania wskazane w 
lit. d) obejmują badania przeprowadzane na 
kręgowcach czy nie i jeżeli nie, czy rozważa 
on złożenie twierdzącej deklaracji dla 
potrzeb art. 9 lit. (a) pkt. (x) wraz z 
dokumentami rejestracyjnymi.

skreślono

Or. en

Uzasadnienie

The aim of OSOR is to ensure that all available information on the substance is made 
available to the registrant(s) before the relevant registration deadlines to avoid repeat 
testing, particularly of vertebrate animals. These amendments to Articles 26 and inclusion of 
a new Article 26a ensure that available data is brought forward after publication of an 
Agency list of substances which have been pre-registered.
Part of OSOR package.
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Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 941
Artykuł 26 ustęp 1 litera e)

e) stwierdzenie, czy badania wskazane w lit.
d) obejmują badania przeprowadzane na 
kręgowcach czy nie i jeżeli nie, czy rozważa
on złożenie twierdzącej deklaracji dla 
potrzeb art. 9 lit. a) pkt. (x) wraz z 
dokumentami rejestracyjnymi.

e) stwierdzenie, czy badania wskazane w lit. 
c)a i d) obejmują badania przeprowadzane 
na kręgowcach czy nie i jeżeli nie, czy 
rozważa on złożenie twierdzącej deklaracji 
dla potrzeb art. 9 lit. a) pkt. (x) wraz z 
dokumentami rejestracyjnymi.

Or. nl

Uzasadnienie

De mate van persistentie, de BCF waarde voor bioaccumuleerbaarheid en de NOEC waarde 
voor (eco)toxiciteit moeten ingediend worden bij het ECA (Pakket prioriteit Blokland).

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

Poprawka 942
Artykuł 26 ustęp 1 litera e)

(e) stwierdzenie, czy badania wskazane w 
lit.d) obejmują badania przeprowadzane na 
kręgowcach czy nie i jeżeli nie, czy rozważa 
on złożenie twierdzącej deklaracji dla 
potrzeb art.9 lit.(a)pkt.(x) wraz z 
dokumentami rejestracyjnymi.

(e) stwierdzenie, czy badania wskazane w 
lit.d) obejmują badania przeprowadzane na 
kręgowcach.

Or. it

Uzasadnienie

L'emendamento è strettamente legato e conseguente agli emendamenti presentati agli articoli 
9 lettera a) punto x ), 24 paragrafo 5 e 25 paragrafo 1. Lo scopo è di abrogare la 
discrezionalità per la concessione di dati di test sui non vertebrati, eliminando questo 
requisito. L’accesso ai dati obbligatorio è di vitale importanza per le PMI.

Poprawkę złożył Guido Sacconi

Poprawka 943
Artykuł 26 ustęp 1 litera e a) (nowa)
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(e a) lista zastosowań, które zamierza 
podtrzymać do rejestracji.

Or. it

Uzasadnienie

Aggiunge trasparenza al sistema degli usi sostenuti o non sostenuti dal fabbricante e/o 
importatore. Consente all'utente a valle di identificare ad uno stadio precoce se il suo uso 
non sarà sostenuto e di poter quindi prendere le decisioni appropriate.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 944
Artykuł 26 ustęp 2

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

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, 
dostarczane są w okresie 12 miesięcy od 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 

(a) terminem ustalonym w art. 21 ust. 1 dla 
substancji wprowadzonych produkowanych 
albo importowanych w ilościach co 
najmniej 1000 ton rocznie;
(b) terminem ustalonym w art. 21 ust. 2 dla 
substancji wprowadzonych produkowanych 
albo importowanych w ilościach co 
najmniej 1 tony rocznie;

Or. en

Uzasadnienie

In accordance with recital 40 and with mandatory data sharing, the pre-registration date 
should be the same for all phase-in substances so that all animal data and other information 
that could prevent animal testing can be shared by all manufacturers and importers in the 
SIEF. The pre-registration date should be brought forward to allow sufficient time for data 
sharing and testing, where needed.

Poprawkę złożyli Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Poprawka 945
Artykuł 26 ustęp 2
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2. Informacje, o których mowa w ust. 
1, dostarczane są na co najmniej 18 
miesięcy przed: 

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

(b) terminem ustalonym w art. 21 ust. 2 
dla substancji wprowadzonych 
produkowanych albo importowanych w 
ilościach co najmniej 1 tony rocznie;

2. Aby wniosek odpowiadał terminom 
określonym w art. 21 informacja 
przedkładana jest nie później niż rok po 
wejsciu w życie niniejszego rozporządzenia.

Or. de

Uzasadnienie

See justification to amendment to article 26(1) by the same authors.

Poprawkę złożyli Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt

Poprawka 946
Artykuł 26 ustęp 2

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

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, 
dostarczane są w okresie: 

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

(a) sześciu miesięcy od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia dla:

(i) substancji wprowadzonych 
produkowanych albo importowanych w 
ilościach co najmniej 1000 ton rocznie lub

(ii) substancji wprowadzonych 
produkowanych albo importowanych w 
ilości przynajmniej jednej tony rocznie i 
zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG 
sklasyfikowane jako rakotwórcze, 
mutagenne lub działające szkodliwie na 
rozrodczość kategorii 1 lub 2.

(b) terminem ustalonym w art. 21 ust. 2 dla (b) trzech lat od wejścia w życie niniejszego 
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substancji wprowadzonych produkowanych 
albo importowanych w ilościach co najmniej 
1 tony rocznie;

rozporządzenia dla substancji 
wprowadzonych produkowanych albo 
importowanych w ilościach co najmniej 100 
ton rocznie;

(ba) sześciu lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia dla substancji 
wprowadzonych produkowanych albo 
importowanych w ilościach co najmniej 1 
tony rocznie;

Or. en

Uzasadnienie

The aim of OSOR is to ensure that all available information on the substance is made 
available to the registrant(s) before the relevant registration deadlines to avoid repeat 
testing, particularly of vertebrate animals. These amendments to Articles 26 and inclusion of 
a new Article 26a ensure that available data is brought forward after publication of an
Agency list of substances which have been pre-registered.
Part of OSOR package.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 947
Artykuł 26 ustęp 2

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

a) terminem ustalonym w art. 21 ust. 1 dla 
substancji wprowadzonych wzbudzających 
szczególne obawy;

b) terminem ustalonym w art. 21 ust. 2 dla 
substancji wprowadzonych produkowanych 
albo importowanych w ilościach co najmniej 
1 tony rocznie.

b) terminem ustalonym w art. 21 ust. 2 dla 
substancji wprowadzonych wzbudzających 
szczególne obawy, produkowanych albo 
importowanych w ilościach co najmniej 1 
tony rocznie, oraz dla substancji 
wzbudzających obawy lub niewielkie 
obawy, produkowanych albo 
importowanych w ilościach co najmniej 
1000 ton rocznie.

Or. nl

Uzasadnienie

Van stoffen van zeer ernstige zorg moeten de risico’s ook onder een volume van 1 ton per jaar 
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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 Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Poprawka 948
Artykuł 26 ustęp 3

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

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

Or. de

Uzasadnienie

See justification to amendment to article 26(1) by the same authors.

Poprawkę złożyli Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt

Poprawka 949
Artykuł 26 ustęp 3 a (nowy)

3a. Agencja:
(a) w okresie jednego miesiąca od upływu 
terminu, o którym mowa w powyższym ust. 
2 lit. (a), (b) i (ba) sporządza zgodnie z 
postanowieniami tego ustępu listę wstępnie 
zarejestrowanych substancji powszechnie 
dostępną na Internecie. Lista zawierać 
będzie jedynie nazwy substancji wraz z 
numerami EINECS i CAS, jeżeli są one 
dostępne.
(b) Jeżeli ta sama substancja została 
wcześniej zarejestrowana w okresie nie 
przekraczającym ostatnich 10 lat, Agencja 
bezzwłocznie informuje potencjalnego 
rejestrującego o 
nazwie(nazwach)/nazwisku(nazwiskach) i 
adresie(adresach) poprzednich 
rejestrujących oraz o odpowiednich 
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przedłożonych przez nich podsumowaniach 
badań i szczegółowych podsumowaniach 
badań, zależnie od okoliczności.
Dostępne badania muszą zostać 
udostępnione potencjalnemu(ym) 
rejestrującemu(ym).

Or. en

Uzasadnienie

The aim of OSOR is to ensure that all available information on the substance is made 
available to the registrant(s) before the relevant registration deadlines to avoid repeat 
testing, particularly of vertebrate animals. These amendments to Articles 26 and inclusion of 
a new Article 26a ensure that available data is brought forward after publication of an 
Agency list of substances which have been pre-registered. Part of OSOR package.

Poprawkę złożyli Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Poprawka 950
Artykuł 26 ustęp 4

4. Producenci i importerzy substancji 
wprowadzonych w ilości mniejszej niż 1 
tona rocznie, tak samo jak dalsi 
użytkownicy, mogą dostarczyć informacje, 
o których mowa w ust. 1 do Agencji, przy 
użyciu arkusza określonego przez Agencję 
zgodnie 
z art. 108.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

See justification to amendment to article 26(1) by the same autors.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 951
Artykuł 26 ustęp 4

4. Producenci i importerzy substancji 
wprowadzonych w ilości mniejszej niż 1 

4. Producenci i importerzy substancji 
wprowadzonych w ilości mniejszej niż 1 
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tona rocznie, tak samo jak dalsi 
użytkownicy, mogą dostarczyć informacje, o 
których mowa w ust. 1 do Agencji, przy 
użyciu arkusza określonego przez Agencję 
zgodnie z art. 108.

tona rocznie, z wyjątkiem substancji 
wzbudzających szczególne obawy, tak samo 
jak dalsi użytkownicy, mogą dostarczyć 
informacje, o których mowa w ust. 1 do 
Agencji, przy użyciu arkusza określonego 
przez Agencję zgodnie z art. 108.

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 Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Poprawka 952
Artykuł 26 ustęp 5

5. Agencja rejestruje informacje 
dostarczone zgodnie z ust. 1 do 4 w bazie 
danych. Agencja umożliwi dostęp do 
danych przechowywanych w odniesieniu do 
każdej substancji producentom i 
importerom, którzy dostarczyli dane o tej 
substancji zgodnie z ust. 1 do 4. Właściwe 
organy Państw Członkowskich także 
otrzymają dostęp do tych danych.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

See justification to amendment to article 26(1) by the same authors.

Poprawkę złożyli Liam Aylward + Avril Doyle

Poprawka 953
Artykuł 26 ustęp 5

5. Agencja rejestruje informacje dostarczone 
zgodnie z ust. 1 do 4 w bazie danych. 
Agencja umożliwi dostęp do danych 

5. Agencja rejestruje informacje dostarczone 
zgodnie z ust. 1 do 4 w bazie danych. O ile 
ujawnienie informacji nie zostało 
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przechowywanych w odniesieniu do każdej 
substancji producentom i importerom, 
którzy dostarczyli dane o tej substancji 
zgodnie z ust. 1 do 4. Właściwe organy 
Państw Członkowskich także otrzymają 
dostęp do tych danych.

.

ograniczone postanowieniami art. 102, 115 
ust. 2 i 116, Agencja umożliwi dostęp do 
danych przechowywanych w odniesieniu do 
każdej substancji producentom i 
importerom, którzy dostarczyli dane o tej 
substancji zgodnie z ust. 1 do 4. Właściwe 
organy Państw Członkowskich także 
otrzymają dostęp do tych danych.

Or. en

Uzasadnienie

See justification to amendment to article 24(5) by the same author. (Aylward)

For downstream users, the use of substances may be highly confidential and considered to be 
intellectual property. Disclosure of the use of one critical chemical can reveal confidential 
business information to competitors and may allow the competitor to reverse engineer 
processes. It should therefore be up to the prior registrant to decide whether to share its 
identity and prior testing documentation with a new registrant. (Doyle)

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 954
Artykuł 26 ustęp 5 a (nowy)

5a. Przy przedłożeniu do wstępnej 
rejestracji należy wpłacić zaliczkę na poczet 
opłaty rejestracyjnej ustaloną przez 
Agencję.

Or. en

Uzasadnienie

An advance on the registration fee at pre-registration would create funds for the working of 
the agency at an early stage, which could be particularly relevant for the development and 
validation of alternatives to animal tests.

Poprawkę złożyli Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt

Poprawka 955
Artykuł 26 a (nowy)

Artykuł 26a
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Dostarczenie Agencji informacji po 
opublikowaniu list

1. Każdy producent lub importer substancji 
w ilości co najmniej jednej tony rocznie, 
która figuruje na liście opublikowanej 
przez Agencje, zgodnie z art. 26 ust. 3a lit. 
(a):

(a) w okresie 12 miesięcy od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia w przypadku 
substancji, które zostały wstępnie 
zarejestrowane, zgodnie z art. 26 ust. 2 lit. 
(a); lub

(b) w okresie trzech i pół roku od wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia w 
przypadku substancji, które zostały 
wstępnie zarejestrowane, zgodnie z art. 26 
ust. 2 lit. (b);

dostarcza Agencji informacje, o których 
mowa w art. 26 ust. 1, z zastrzeżeniem, że 
posiada jakąkolwiek informację, o której 
mowa w art 9 lit. (a) pkt. (vi) i (vii).

Producenci i importerzy, którzy dostarczyli 
tę informację, udostępniają informację, o 
której mowa w art. 9 lit. (a) (vi) (vii) innym 
członkom SIEF, zgodnie z art. 27 i 28. 

2. Producenci lub importerzy substancji 
wprowadzonych w ilości mniejszej niż 1 
tona rocznie, a także dalsi użytkownicy 
substancji, które figurują na liście 
opublikowanej przez Agencję zgodnie z art. 
26 ust. 3a lit. (a) mogą dostarczyć Agencji 
informację, o której mowa w art. 26 ust. 1 
lub każdą inną odnośną informację przy 
użyciu arkusza określonego przez Agencję 
zgodnie z art. 108., w celu przystąpienia do 
SIEF.

Or. en
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Uzasadnienie

The aim of OSOR is to ensure that all available information on the substance is made 
available to the registrant(s) before the relevant registration deadlines to avoid repeat 
testing, particularly of vertebrate animals. These amendments to Articles 26 and inclusion of 
a new Article 26a ensure that available data is brought forward after publication of an 
Agency list of substances which have been pre-registered.
Part of OSOR package.

Poprawkę złożyli Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Poprawka 956
Artykuł 26 a (nowy)

Artykuł 26a
Obowiązki Agencji związane z rejestracją 

wstepną
1. Zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 1 
Agencja dokonuje przypisania numeru 
wstępnej rejestracji przy każdej rejestracji 
wstępnej, a następnie informuje o nim 
producenta lub importera.  

 2. W przypadku wszelkich wstępnych 
rejestracji substancji Agencja dokonuje w 
przeciągu sześciu tygodni, zgodnie z 
postanowieniami art. 26 ust. 1(a), (b) i (c), 
sprawdzenia kompletności informacji. 
Jeżeli informacja okazuje się niekompletna 
Agencja informuje rejestrujących, w 
terminie trzech tygodni, o rodzaju dalszych 
informacji wymaganych do zakończenia 
procedury rejestracyjnej; dla potrzeb tego 
zgłoszenia ustalany jest realistyczny termin. 
3. Agencja dokonuje sprzężenia informacji 
dostarczonych przez wszystkich 
producentów lub importerów dla celów 
wstępnej rejestracji substancji w ramach 
jednej listy substancji. Dla każdej 
poszczególnej substancji zachowywana jest 
osobna lista substancji opatrzona nazwą 
tejże. 
4. W celu uzupełnienia list substancji 
Agencja publikuje na swoich stronach 
internetowych następujace części 
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poszczególnych list substancji
zachowywanych zgodnie z ust. 3 dla każdej 
wstępnie zarejestrowanej substancji:
- dane identyfikacyjne substancji, zgodnie z 
ust. 2 Załacznika IV, oraz
- wszystkie kategorie zastosowania i 
ekspozycji znane w świetle informacji 
przedstawionych zgodnie z Załącznikiem 
Iaa przez rejestrujących substancję 
producentów lub importerów.
Z chwilą publikacji Agencja zwraca się do 
dalszych użytkowników o poinformowanie 
jej w terminie dwóch miesięcy o odnośnych 
nieopublikowanych kategoriach 
zastosowania i ekspozycji.

5. Jeżeli po chwili publikacji zgłoszone 
zostaną w myśl ust. 4 inne rodzaje 
zastosowania Agencja dopisuje je do listy 
substancji oraz aktualizuje opublikowaną 
listę substancji. 

6. Dla celów przypisania określonego w art. 
26(b) ust. 1 Agencja ustala dla każdej 
wstępnie zarejestrowanej substancji, na 
podstawie informacji przedstawionych w 
myśl art. 26 ust. 1 oraz 26a ust.5, zbiór 
danych podstawowych. Zbioru tego nie 
publikuje się. Zawiera on nastepujące 
elementy:
(a) wszystkie kategorie zastosowania i 
ekspozycji notyfikowane przez dalszych 
użytkowników oraz dokonujących 
rejestracji wstępnej w formie zgodnej z 
Załącznikiem Iaa;
(b)  związane z substancjami informacje 
podstawowe przedstawione zgodnie z 
Załącznikiem V;
(c) całkowitą ilość substancji wytwarzaną 
we Wspólnocie i do niej importowaną;
(d) informację o notyfikowanych rodzajach 
zastosowania, w formie określonej w sekcji 
3 Załącznika IV, wraz z odnośnymi 
wielkościami;
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(e) klasyfikację i oznakowanie substancji 
zgodne z zapisami sekcji 4 załącznika IV;
(f) klasyfikację sugerowaną zgodnie z 
zapisami art. 9(c) przez producentów i 
importerów.
W przypadku, gdy informacje 
przedstawione przez producentów i 
importerów różnią się Agencja wprowadza 
w ramy zbioru podstawowego informację 
wyznaczającą zgodnie z art. 11 ust. 1 wyższy 
poziom wymogów.
7. W przypadku, gdy Agencja nie dysponuje 
wszystkimi informacjami podstawowymi, 
zgodnymi z postanowieniami Załącznika V, 
koniecznymi do ustalenia zbioru danych 
podstawowych zwraca się ona do 
producenta lub importera o dostarczenie w 
realistycznym terminie tego rodzaju 
informacji. Wybór producenta lub 
importera dokonany przez Agencję może 
być związany w głównym stopniu z 
zainteresowaniami handlowymi tychże. 
Koszty dostarczenia informacji ponoszone 
przez producenta lub importera dzielone są 
równo zgodnie z postanowieniami art. 50.

Or. de

Uzasadnienie

Hersteller und Importeure werden deutlich entlastet, indem sie in erster Linie vorhandene 
Daten übermitteln müssen, die dann von der Agentur stoffbezogen zusammengeführt werden. 
Aufgrund der Fristen des Artikels 21 Abs. 1 bis 3 und der neuen Regelung des Artikels 21 
Abs. 4 liegt es im eigenen Interesse der Hersteller und Importeure, vorhandene Daten 
möglichst rasch und vollständig zu liefern. Auch der Know-how-Schutz kann auf diese Art 
gewährleistet werden. Gleichzeitig ist bei diesem Ansatz die stoffbezogene Datenlage 
wesentlich aussagekräftiger. Insgesamt kommt durch Artikel 26 bis 26 b auf die Agentur in 
der vorübergehenden Phase der Vorregistrierung von Phase-in-Stoffen eine deutlich größere 
Arbeitsbelastung zu, als bislang vorgesehen. Dies lässt sich jedoch dadurch ausgleichen, dass 
aufgrund der gleichzeitigen Entlastung der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten von 
Abordnungen oder entsprechend dem französischem Vorschlag im Rat von Netzwerken 
nationaler Experten verstärkt Gebrauch gemacht werden kann.
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Poprawkę złożyli Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Poprawka 957
Artykuł 26 b (nowy)

Artykuł 26b
Ustalanie poziomów priorytetowości i 

żądanie dalszych informacji
1. Po ustaleniu zbioru danych 
podstawowych zgodnie z art. 26 (a) ust. 6 
Agencja dokonuje w terminie sześciu 
miesięcy klasyfikacji każdej substancji, na 
podstawie kryteriów toksyczności, tonażu i 
zastosowania, zgodnie z postanowieniami 
Załącznika IVa, w ramach poziomu 
priorytetowości 1, 2 i 3. O wynikach 
klasyfikacji informuje ona pisemnie 
producentów i importerów. Odwołania od 
decyzji klasyfikacyjnej wnoszone są zgodnie 
z art. 87, 88 i 89.
2. O ilości danych koniecznych do 
uzyskania po dokonaniu klasyfikacji 
substancji wewnątrz poziomu 
priorytetowości decyduje się zgodnie z art. 
11 ust. 1; o porządku uzyskiwania dalszych 
informacji decyduje się na podstawie art. 
21 ust. 1-3.
3. Agencja powiadamia producentów i 
importerów substancji czy posiadane przez 
nią dane są wystarczające w rozumieniu 
art. 2 oraz czy i jakie dalsze dane są 
wymagane  w oparciu o postanowienia ust. 
2. Umożliwia im ona złożenie 
dobrowolnego pisemnego zobowiązania do 
osobistego przedstawienia tychże danych w 
terminie sześciu tygodni lub też ich 
przedstawienia poprzez ustanowioną przez 
nich stronę trzecią w realistycznym 
przedziale czasowym określonym przez 
Agencję. W przypadku złożenia 
zobowiązania przez większa liczbę 
producentów lub importerów Agencja 
dokonuje wyboru biorąc pod uwagę 
aktualne posiadanie przez nich części lub 
całości danych. Koszty dzielone są przez 
Agencję na podstawie wielkości udziału w 
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całkowitej ilości produkowanej substancji 
oraz zgodnie z postanowieniami art. 50 
pomiędzy producenta lub importera, do 
którego zwrócono się o dostarczenie 
informacji, a pozostałych producentów lub 
importerów.  
4. W przypadku, gdy żaden z producentów 
lub importerów substancji nie zobowiązał 
się do przedstawienia danych wymaganych 
zgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3 
Agencja zleca zebranie tychże ustanowionej
przez siebie stronie trzeciej. Odnośne koszty 
ponoszone są przez producentów i 
importerów substancji zgodnie z art. 3 
zdanie czwarte. 
5. W przypadku, gdy producent lub 
importer, który zobowiązał się do 
przedstawienia danych zgodnie ust. 3 nie 
wywiązał się z obowiązku w określonym 
terminie stosuje się ust. 4 zdanie pierwsze. 
W takiej sytuacji koszty strony trzeciej 
ustanowionej przez Agencję ponoszone są 
w całości przez producenta lub importera, 
który zobowiązał sie do przedstawienia 
danych.
6. Jeżeli wymagane zgodnie z ust. 2 
dodatkowe informacje dotyczące substancji 
są Agencji dostępne dokonuje ona ich 
połączenia, przy wykorzystaniu odnośnych 
wyników badań, z informacjami 
podstawowymi określonymi w Załączniku 
V, a następnie umieszcza w bazie danych. 
Producenci i importerzy będący 
jednostkami dokonującymi rejestracji 
wstępnej oraz właściwe władze Państw 
Członkowskich otrzymują możliwość 
dostępu do danych zwiazanych z konkretną 
substancją. Dane te służą za podstawę do 
uzupełnienia dokumentacji rejestracyjnej 
zgodnie z wymogami art. 9 i 11 w 
odniesieniu do karty bezpieczeństwa 
określonej w art. 9 (aa) oraz raportu 
bezpieczeństwa chemicznego określonego w 
art. 9(b). W przypadku, gdy dane są już w 
posiadaniu Agencji wystarczające jest 
podsumowanie z zaznaczonym numerem 
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rejestracji wstępnej. 
7. Koszty po stronie producenta lub 
importera związane z badaniami, których 
wyniki przekazane zostaly do bazy danych 
zgodnie z ust. 6 dzielone są przez Agencję, 
proporcjonalnie do odnośnych tonaży, 
pomiędzy pozostałe jednostki dokonujące 
rejestracji wstępnej, przy jednoczesnym 
uwzględnieniu ewentualnych badań przez 
nie przeprowadzonych.

Or. de

Uzasadnienie

Gerade bei der Vielzahl von Phase-in-Stoffen ist ein transparenter risikogesteuerter zeitlicher 
Ablauf und eine risikoorientierte Informationsanforderung besonders wichtig, um potenziell 
gefährliche Stoffe möglichst frühzeitig zu erkennen, zu ihnen die erforderlichen Informationen 
zu erhalten und sie damit auch früher zu registrieren und zu bewerten. Für die 
risikogesteuerte Priorisierung wurde mit Anhang IV a ein praktikables Instrument entwickelt, 
welches die Toxizität, die Exposition bei der Verwendung sowie die insgesamt in der 
Gemeinschaft hergestellten und in sie importierten Mengen berücksichtigt. Gleichzeitig wird 
mit der Steuerung der ergänzenden Datenerhebungen durch die Agentur der Aufwand für die 
einzelnen Hersteller und Importeure minimiert, vorhandene Daten werden genutzt, es erfolgt 
ein finanzieller Ausgleich. Ein weiterer Vorteil ist, dass - mit einem Kostenausgleich - für das 
sich anschließende Registrierungsverfahren auf die bei Herstellern, Importeuren und der 
Agentur bereits vorliegenden Daten zurückgegriffen werden kann.

Poprawkę złożyli Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Poprawka 958
Artykuł 27

Niniejszy artykuł zostaje skreślony 

Or. en

Uzasadnienie

Aufgrund der zentralen Rolle der Agentur bei der Zusammenführung der Stoffinformationen 
kann dieser Artikel entfallen. Damit erübrigen sich auch die vieldiskutierten vor allem 
zivilrechtlichen Probleme in diesem Zusammenhang.

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

Poprawka 959
Artykuł 27 ustęp 1

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Downstream users should also have access to SIEF to share their hazard & exposure data.

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 960
Artykuł 27 ustęp 2

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

2. Celem każdego SIEF jest ułatwienie 
wymiany informacji nie będących poufnymi 
pomiędzy producentami a importerami dla 
celów rejestracji, unikając w ten sposób 
powielania badań. Uczestnicy SIEF 
udostępniają innym istniejące wyniki badań, 
reagują na wnioski innych uczestników o 
udostępnienie informacji, wspólnie 
identyfikują zapotrzebowania na dalsze 
badania i organizują ich przeprowadzenie.

Or. en

Uzasadnienie

Part of the OSOR proposal. For the implementation of OSOR it is needed to broaden the 
competence of the SIEF in order to enable it to fulfil its new tasks on data sharing.
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Poprawkę złożyli Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt

Poprawka 961
Artykuł 27 ustęp 2 a (nowy)

2a. Producent lub importer może wyznaczyć 
osobę fizyczną zamieszkałą lub osobę 
prawną posiadającą siedzibę na terenie 
Wspólnoty do udziału w pracach SFIE w 
charakterze jego przedstawiciela.
2b. W przypadku, gdy informacja 
wymagana zgodnie z postanowieniami 
Załącznika V i VI nie jest dostępna w 
SIEF, jedynie jedne badania są 
przeprowadzane w ramach każdego SIEF 
przez jednego członka SIEF działającego w 
imieniu pozostałych członków.
2c. W przypadku, gdy informacja 
wymagana zgodnie z postanowieniami 
Załącznika VII i VIII nie jest dostępna w 
SIEF, wszelkie wnioski związane z dalszymi 
testami złożone w myśl Załącznika VII i 
VIII określają która firma przeprowadzać 
będzie dany test w przypadku zajścia takiej 
konieczności.

Or. en

Uzasadnienie

Article 27(2a) allows the use of a third party to represent potential registrants in a SIEF. This 
allows potential registrants to conceal their identity from other potential registrants. They 
will, however, still need to identify themselves to the Agency.
Part of OSOR package.

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 962
Artykuł 27 ustęp 2 a (nowy)

2a. Producent lub importer może 
wyznaczyć osobę fizyczną zamieszkałą lub 
osobę prawną posiadającą siedzibę na 
terenie Wspólnoty do udziału w pracach 
SFIE w charakterze jego przedstawiciela. 
Przedstawiciel taki dysponuje wiedzą z 
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zakresu aspektów praktycznych związanych 
z substancjami oraz informacjami na ich 
temat.
W przypadku, gdy informacja wymagana 
zgodnie z postanowieniami Załącznika V i 
VI nie jest dostępna w SIEF, jedynie jedne 
badania są przeprowadzane w ramach 
każdego SIEF przez jednego członka SIEF 
działającego w imieniu pozostałych 
członków.
W przypadku, gdy informacja wymagana 
zgodnie z postanowieniami Załącznika VII 
i VIII nie jest dostępna w SIEF, wszelkie 
wnioski związane z dalszymi testami 
złożone w myśl Załącznika VII i VIII 
określają która firma przeprowadzać będzie 
dany test w przypadku zajścia takiej 
konieczności.

Or. en

Uzasadnienie

Part of the OSOR proposal.

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 963
Artykuł 28, tytuł

Udostępnianie danych dotyczących badań 
na kręgowcach

Udostępnianie danych dotyczących badań 
przeprowadzanych z udziałem i bez udziału 

zwierząt

Or. en

Uzasadnienie

Part of the OSOR proposal.
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Poprawkę złożyli Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas 
Sjöstedt

Poprawka 964
Artykuł 28, tytuł

Udostępnianie danych dotyczących badań 
na kręgowcach

Udostępnianie pomiędzy rejestrującymi 
danych dotyczących badań 

Or. en

Uzasadnienie

These are consequential amendments to ensure mandatory sharing of all hazard data. Part of 
OSOR package.

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

Poprawka 965
Artykuł 28 ustęp 1 akapit 1

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

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

Or. en

Uzasadnienie

These are consequential amendments to ensure mandatory sharing of all hazard data. Part of 
OSOR package.
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Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 966
Artykuł 28 ustęp 1 akapit 1

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Part of the OSOR proposal.

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

Poprawka 967
Artykuł 28 ustęp 1 akapit 1

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

1.Zanim przeprowadzone zostaną badania na 
kręgowcach w celu uzyskania informacji
wymaganych na potrzeby rejestracji, 
uczestnik SIEF zbada czy odpowiednie 
badania są dostępne poprzez skonsultowanie 
bazy danych wymienionej w art.26 oraz
poprzez przekazywanie informacji w obrębie 
SIEF. Jeżeli odpowiednie wyniki badania są 
dostępne w obrębie SIEF, uczestnik tego 
SIEF, który musiałby przeprowadzić 
badanie na kręgowcach, zwraca się z 
wnioskiem o udostępnienie wyników tego 
badania w trakcie pierwszych dwóch 
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określonego w art.26 ust.2. miesięcy okresu rejestracyjnego zgodnie z 
art. 21.

Or. it

Uzasadnienie

L'emendamento mira ad adeguare i tempi tecnici previsti alle effettive necessità. Il presente 
emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo 
III: Condivisione dei dati e disposizioni destinate a evitare esperimenti superflui.

Poprawkę złożyli Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter

Poprawka 968
Artykuł 28 ustęp 1 akapit 2

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

Właściciel wyników badania w ciągu 2 
tygodni od złożenia powyższego wniosku 
udokumentuje uczestnikowi(om) 
występującemu(ym) z tym wnioskiem 
poniesione na ten cel koszty. Uczestnik(cy) i 
właściciel podejmą uzasadnione kroki, w 
celu osiągnięcia porozumienia w sprawie 
podziału kosztów. Jeżeli nie mogą osiągnąć 
takiego porozumienia koszty dzieli się 
proporcjonalnie do wielkości produkcji 
każdej ze stron. Właściciel udostępni wyniki 
badania w ciągu 2 tygodni od otrzymania 
zapłaty.

Or. en

Uzasadnienie

Establishes a mechanism for sharing in a fair way the original costs of tests in analogy with 
the corresponding modifications to Article 25.

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

Poprawka 969
Artykuł 28 ustęp 1 akapit 2

Właściciel wyników badania w ciągu 2 
tygodni od złożenia powyższego wniosku

Właściciel wyników badania w ciągu 3 
miesięcy od złożenia powyższego wniosku
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udokumentuje uczestnikowi(om) 
występującemu(ym) z tym wnioskiem 
poniesione na ten cel koszty.Uczestnik(cy)i 
właściciel podejmą uzasadnione kroki, w 
celu osiągnięcia porozumienia w sprawie 
podziału kosztów. Jeżeli nie mogą osiągnąć 
takiego porozumienia koszty dzieli się 
równo. Właściciel udostępni wyniki badania
w ciągu 2 tygodni od otrzymania zapłaty.

udokumentuje uczestnikowi(om) 
występującemu(ym) z tym wnioskiem 
poniesione na ten cel koszty.Uczestnik(cy)i 
właściciel podejmą uzasadnione kroki, w 
celu osiągnięcia porozumienia w sprawie 
podziału kosztów. Jeżeli nie mogą osiągnąć 
takiego porozumienia, Agencja ustala 
podział kosztów. Właściciel udostępni 
wyniki badania w ciągu 2 tygodni od 
otrzymania zapłaty.

Or. it

Uzasadnienie

L'emendamento mira ad adeguare i tempi tecnici previsti alle effettive necessità. Il presente 
emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo 
III: Condivisione dei dati e disposizioni destinate a evitare esperimenti superflui.

Poprawkę złożyli Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Poprawka 970
Artykuł 28 ustęp 1 a (nowy)

1a. Niedotrzymanie obowiązku 
udostępnienia Agencji danych zwiazanych z 
badaniami przeprowadzanymi na 
kręgowcach lub innych informacji 
mogących zapobiec przeprowadzaniu 
badań na zwierzętach skutkuje utraceniem 
przez potencjalnych rejestrujących prawa 
do rejestracji odnośnej substancji.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 971
Artykuł 28 ustęp 1 a (nowy)

1a. W przypadku, gdy pozostali rejestrujący 
nie dotrzymają obowiązku spłaty 
przypadającej na nich części kosztów tracą 
oni możliwość rejestracji odnośnej 
substancji.

Or. en

Uzasadnienie

Linked to amendments of Recital 39a and Article 25 (5a). In order to ensure compliance with 
the obligation to share data from animal tests and to prevent duplicate testing, the other 
participant(s) must not be allowed not to pay their share of the cost and subsequently to carry 
out duplicate animal tests.

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 972
Artykuł 28 ustęp 1 b (nowy)

1b. W przypadku, gdy właściciel wyników 
badań nie dotrzyma obowiązku 
udostępnienia tychże Agencji traci on 
możliwość rejestracji odnośnej substancji.

Or. en

Uzasadnienie

Linked to the amendment of Recital 40a. In order to ensure compliance with the obligation to 
share data from animal tests and to prevent duplicate testing, the owner of a study must not 
be allowed to withhold it from other participant(s) in a SIEF in order to gain a competitive 
advantage. Consequently, the owner should not be able to register his substance in the case of 
non-compliance with the requirements under paragraph 1. This provision would not detract 
from the provisions under paragraph 5.
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Poprawkę złożyli Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas 
Sjöstedt

Poprawka 973
Artykuł 28 ustęp 2

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

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

Or. en

Uzasadnienie

These are consequential amendments to ensure mandatory sharing of all hazard data. Part of 
OSOR package.

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 974
Artykuł 28 ustęp 2

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Part of the OSOR proposal.

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

Poprawka 975
Artykuł 28 ustęp 3

3. Jeżeli właściciel wyników badania, 
określonego w ust.2, odmawia 
przedstawienia udokumentowanych kosztów 
tego badania albo udostępnienia wyników 
badania innemu(ym)uczestnikowi(om), 
inny(inni)uczestnik(cy)postępuje(ą) dalej 
tak, jakby odpowiednie wyniki badania nie 
były dostępne w obrębie SIEF, jeżeli 
dokumenty rejestracyjne zawierające 
podsumowania badań albo szczegółowe
podsumowania badań, zależnie od 
okoliczności, nie były już przedstawione 
przez innego rejestrującego.W takich 
przypadkach Agencja podejmuje decyzję o 
udostępnieniu 
innemu(ym)uczestnikowi(om) tego 
podsumowania badań albo szczegółowe
podsumowania badań, zależnie od 
okoliczności. Innemu rejestrującemu 
przysługuje roszczenie o równy podział 
kosztów pomiędzy uczestników, 
egzekwowalne na drodze sądowej.

3. Jeżeli właściciel wyników badania, 
określonego w ust.2, odmawia 
przedstawienia udokumentowanych kosztów 
tego badania, Agencja interweniuje dla 
zapewnienia udostępniania danych oraz 
odpowiedniego i propoorcjonalnego 
podziału kosztów.

Or. it

Uzasadnienie

L'emendamento mira ad assicurare che si possa realizzare una condivisione dei dati e che 
soprattutto le PMI non vengano vessate da costi troppo elevati. Il presente emendamento è 
collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo III: Condivisione 
dei dati e disposizioni destinate a evitare esperimenti superflui.
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Poprawkę złożyli Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio 
Berlato

Poprawka 976
Artykuł 28 ustęp 3

3. Jeżeli właściciel wyników badania, 
określonego w ust.2, odmawia 
przedstawienia udokumentowanych kosztów 
tego badania albo udostępnienia wyników 
badania innemu(ym)uczestnikowi(om), 
inny(inni)uczestnik(cy)postępuje(ą) dalej 
tak, jakby odpowiednie wyniki badania nie 
były dostępne w obrębie SIEF, jeżeli 
dokumenty rejestracyjne zawierające 
podsumowania badań albo szczegółowe 
podsumowania badań, zależnie od 
okoliczności, nie były już przedstawione 
przez innego rejestrującego.W takich 
przypadkach Agencja podejmuje decyzję o 
udostępnieniu 
innemu(ym)uczestnikowi(om) tego 
podsumowania badań albo szczegółowe
podsumowania badań, zależnie od 
okoliczności. Innemu rejestrującemu 
przysługuje roszczenie o równy podział 
kosztów pomiędzy uczestników, 
egzekwowalne na drodze sądowej.

3. Jeżeli właściciel wyników badania, 
określonego w ust.2, odmawia 
przedstawienia udokumentowanych kosztów 
tego badania, każdy z pozostałych 
uczestników może zwrócić się do Agencji z 
wnioskiem, aby dane zostały udostępnione 
za opłatą równą i proporcjonalną.

Or. it

Uzasadnienie

L'emendamento mira ad introdurre il principio di condivisione obbligatoria dei dati senza 
che ciò comporti la moltiplicazione dei costi e degli esperimenti.

Emendamento collegato agli emendamenti all'art. 9 lettera a, par X e all'art. 23 par. 4.

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 977
Artykuł 28 ustęp 3

3. Jeżeli właściciel wyników badania, 
określonego w ust. 2, odmawia 
przedstawienia udokumentowanych 
kosztów tego badania albo udostępnienia 

3. Jeżeli porozumienie takie nie zostało 
osiągnięte Agencja podejmuje decyzję o 
desygnowaniu jednego z uczestników w 
obrębie SIEF do przeprowadzenia badania. 
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wyników badania innemu(ym) 
uczestnikowi(om), inny(inni) uczestnik(cy) 
postępuje(ą) dalej tak, jakby odpowiednie 
wyniki badania nie były dostępne w obrębie
SIEF, jeżeli dokumenty rejestracyjne 
zawierające podsumowania badań albo 
szczegółowe podsumowania badań, zależnie 
od okoliczności, nie były już przedstawione 
przez innego rejestrującego. W takich 
przypadkach Agencja podejmuje decyzję o 
udostępnieniu innemu(ym) 
uczestnikowi(om) tego podsumowania 
badań albo szczegółowe podsumowania 
badań, zależnie od okoliczności. Innemu 
rejestrującemu przysługuje roszczenie o
równy podział kosztów pomiędzy 
uczestników, egzekwowalne na drodze 
sądowej. 

Uczestnik, który przeprowadził badania 
udostępnia Agencji wyniki tychże, a także 
dokumenty poświadczające wysokość 
poniesionych kosztów. Agencja podejmuje 
decyzję o udostępnieniu innemu(ym) 
uczestnikowi(om) podsumowania albo 
szczegółowego podsumowania, zależnie od 
okoliczności, badań lub wyników tychże, na 
podstawie dokumentów poświadczajacych 
wypłacenie właścicielowi wyników badań 
równej części kosztów przez niego 
wykazanych. 

Or. en

Uzasadnienie

Paragraph 3 refers to paragraph 2, which deals with the situation where a relevant study 
involving tests on vertebrate animals is not available and where participants have to reach an 
agreement as to who is to carry it out on behalf of the other participants. Consequently 
neither the 'study as referred to in paragraph 2' of which the owner refuses to provide either 
proof of the cost or the study itself, nor a 'registration containing the summary or robust study 
summary', as included in the text proposed by the Commission, would be available. 
Furthermore, in accordance with paragraph 1, if a 'registration containing the summary or 
robust study summary [ ] of the study has already been submitted by another registrant', then 
that information would be available in the database. Instead, provisions should be included in 
case no agreement as referred to in paragraph 2 can be reached, in order to ensure 
compliance with the obligation to share data from animal tests and to prevent duplicate 
testing. The changes proposed in the last sentence are conform Article 25, paragraph 5, as 
amended.

Poprawkę złożyli Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter

Poprawka 978
Artykuł 28 ustęp 3

3. Jeżeli właściciel wyników badania, 
określonego w ust. 2, odmawia 
przedstawienia udokumentowanych kosztów 
tego badania albo udostępnienia wyników 

3. Jeżeli właściciel wyników badania, 
określonego w ust. 2, odmawia 
przedstawienia udokumentowanych kosztów 
tego badania albo udostępnienia wyników 
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badania innemu(ym) uczestnikowi(om), 
inny(inni) uczestnik(cy) postępuje(ą) dalej 
tak, jakby odpowiednie wyniki badania nie 
były dostępne w obrębie SIEF, jeżeli 
dokumenty rejestracyjne zawierające 
podsumowania badań albo szczegółowe 
podsumowania badań, zależnie od 
okoliczności, nie były już przedstawione 
przez innego rejestrującego. W takich 
przypadkach Agencja podejmuje decyzję o 
udostępnieniu innemu(ym) 
uczestnikowi(om) tego podsumowania 
badań albo szczegółowe podsumowania 
badań, zależnie od okoliczności. Innemu 
rejestrującemu przysługuje roszczenie o 
równy podział kosztów pomiędzy 
uczestników, egzekwowalne na drodze 
sądowej. 

badania innemu(ym) uczestnikowi(om), 
inny(inni) uczestnik(cy) postępuje(ą) dalej 
tak, jakby odpowiednie wyniki badania nie 
były dostępne w obrębie SIEF, jeżeli 
dokumenty rejestracyjne zawierające 
podsumowania badań albo szczegółowe 
podsumowania badań, zależnie od 
okoliczności, nie były już przedstawione 
przez innego rejestrującego. W takich 
przypadkach Agencja podejmuje decyzję o 
udostępnieniu innemu(ym) 
uczestnikowi(om) tego podsumowania 
badań albo szczegółowe podsumowania 
badań, zależnie od okoliczności. Innemu 
rejestrującemu przysługuje roszczenie o 
proporcjonalny do wielkości produkcji 
podział kosztów pomiędzy uczestników, 
egzekwowalne na drodze sądowej. 

Or. en

Uzasadnienie

Establishes a mechanism for sharing in a fair way the original costs of tests in analogy with 
the corresponding modifications to Article 25.

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 979
Artykuł 28 ustęp 3 a (nowy)

3a. W przypadku, gdy pozostali uczestnicy 
nie dotrzymają obowiązku spłaty 
przypadającej na nich części kosztów tracą 
oni możliwość rejestracji odnośnej 
substancji.

Or. en

Uzasadnienie

Linked to the amendments to Recital 39a, Article 25 (5a) and Article 28 (1c) by the same 
author. In order to ensure compliance with the obligation to share data from animal tests and 
to prevent duplicate testing, the other participant(s) must not be allowed not to pay their 
share of the cost and subsequently to carry out duplicate animal tests.
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Poprawkę złożyła Mojca Drčar Murko

Poprawka 980
Artykuł 28 a (nowy)

Artykuł 28a
1. W przypadku, gdy wielu rejestrujących 
tej samej substancji dokonało rejestracji 
związanej z ilościami nieprzekraczającymi 
10 ton, wymagającym zgodnie z 
postanowieniami art. 43a dalszych 
informacji opisanych w Załączniku V, 
Agencja informuje wszystkich 
rejestrujących o danych identyfikacyjnych 
pozostałych rejestrujących. Rejestrujący 
dysponują okresem  [6] miesięcy na 
uzgodnienie który z nich wygeneruje 
informacje na korzyść wszystkich.
2. W przypadku, gdy porozumienie nie 
zostało osiągnięte Agencja desygnuje 
jednego z rejestrujących, posiadającego 
największe doświadczenie z zakresu 
generowania informacji, jako 
odpowiedzialnego za wygenerowanie 
odnośnej informacji.
3. Koszty wygenerowania dalszych 
wymaganych informacji rozkładają się 
równo pomiędzy wszystkich rejestrujących 
daną substancję, za wyjatkiem sytuacji, w 
której osiągnięte zostało porozumienie 
innego rodzaju.  

Or. en

Uzasadnienie

In the case of substances for which there are multiple registrants, the cost of generating the 
further information should be shared equally among the registrants. The principle of ‘one 
substance one registration’ should be applied in order to further reduce the costs for low 
volume registrants and for SMEs in particular. The submission of one set of further 
information would also eliminate the need to agree on the interpretation of test information.
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Poprawkę złożyli Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Poprawka 981
Artykuł 29 ustęp -1 (nowy)

-1. Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie 
substancji do obrotu w postaci własnej, 
jako składnika preparatu albo w wyrobach 
– zarówno producent, jak i importer, dalszy 
użytkownik lub dystrybutor – dostarcza, na 
życzenie odbiorcy, dostępne informacje 
konieczne do zaplanowania ewentualnych 
pomiarów ryzyka przed każdym 
zamówieniem. Informacje te są dostarczane 
bezpłatnie w terminie ośmiu dni od złożenia 
wniosku u dostawcy.

Or. fr

Uzasadnienie

Aux termes de la proposition (articles 29 et 30), l’instrument principal de diffusion de 
l’information est la fiche de données de sécurité, toutefois celle-ci n’est pas toujours 
obligatoirement établie ni automatiquement diffusée (la distinction est fonction de la 
dangerosité des substances et préparations en cause).

De plus, la transmission de l’information pertinente s’effectuerait « au plus tard à la date de 
la première livraison ».

Une information minimale, préalable à toute commande et ceci quelle que soit la 
classification et/ou la concentration des substances, préparations et produits en cause, doit 
être diffusée gratuitement aux utilisateurs. Cette information préalable minimale doit leur 
permettre d’identifier et donc d’anticiper les éventuelles mesures de gestion des risques à 
mettre en œuvre.

Poprawkę złożyli Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis + Anja Weisgerber, Elisabeth 
Jeggle, Thomas Ulmer

Poprawka 982
Artykuł 29 ustęp 1

1. Jeżeli substancja albo preparat spełniają 
kryteria klasyfikacji jako niebezpieczna(y) 
zgodnie z dyrektywami 67/548/EWG albo 
1999/45/WE, osoba odpowiedzialna za 
wprowadzenie tej substancji albo preparatu 
do obrotu, bez względu na to czy jest to 

1. Jeżeli substancja albo preparat spełniają 
kryteria klasyfikacji jako niebezpieczna(y) 
zgodnie z dyrektywami 67/548/EWG albo 
1999/45/WE, osoba odpowiedzialna za 
wprowadzenie tej substancji albo preparatu 
do obrotu, bez względu na to czy jest to 
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producent, importer, dalszy użytkownik czy 
dystrybutor, dostarcza odbiorcy, będącemu 
dalszym użytkownikiem albo dystrybutorem 
substancji albo preparatu, kartę 
charakterystyki sporządzoną zgodnie z 
załącznikiem Ia.

producent, importer, dalszy użytkownik czy 
dystrybutor, dostarcza odbiorcy, będącemu 
dalszym użytkownikiem albo dystrybutorem 
substancji albo preparatu, kartę 
charakterystyki sporządzoną zgodnie z 
załącznikiem Ia. Karta charakterystyki 
zawiera ogólnie zrozumiałe informacje 
dotyczące bezpiecznego wykorzystywania 
danej substancji, co pozwala dalszym 
użytkownikom na bezpieczne zastosowanie 
substancji bez przeprowadzania dalszych 
kosztownych badań, a także bez 
konieczności ustalania własnych środków z 
zakresu zarządzania ryzykiem. 

Or. de

Uzasadnienie

Stoffe müssen für nachgeschaltete Anwender ohne großen Aufwand einsetzbar sein. 
Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen sind oft nicht in der Lage, aufwendige Test 
oder Risikomanagementmaßnahmen eigenständig durchzuführen.

Poprawkę złożył Jonas Sjöstedt

Poprawka 983
Artykuł 29 ustęp 1

1. Jeżeli substancja albo preparat spełniają 
kryteria klasyfikacji jako niebezpieczna(y) 
zgodnie z dyrektywami 67/548/EWG albo 
1999/45/WE, osoba odpowiedzialna za 
wprowadzenie tej substancji albo preparatu 
do obrotu, bez względu na to czy jest to 
producent, importer, dalszy użytkownik czy 
dystrybutor, dostarcza odbiorcy, będącemu 
dalszym użytkownikiem albo dystrybutorem 
substancji albo preparatu, kartę 
charakterystyki sporządzoną zgodnie z 
załącznikiem Ia.

1. Jeżeli substancja albo preparat spełniają 
kryteria klasyfikacji jako niebezpieczna(y) 
zgodnie z dyrektywami 67/548/EWG albo 
1999/45/WE lub kryteria opisane w art. 54 
lit.a-e, a także w przypadku  gdy dokonano 
identyfikacji zgodnej z art. 54 lit. f, osoba 
odpowiedzialna za wprowadzenie tej 
substancji albo preparatu do obrotu, bez 
względu na to czy jest to producent, 
importer, dalszy użytkownik czy 
dystrybutor, dostarcza odbiorcy, będącemu 
dalszym użytkownikiem albo dystrybutorem 
substancji albo preparatu, kartę 
charakterystyki sporządzoną zgodnie z 
załącznikiem Ia.

Or. en
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Uzasadnienie

With the help of Safety Data Sheets information about a substance shall be passed on in the 
supply chain according to the requirements of REACH. The scope of substances that require 
a safety data sheet needs to be expanded to include substances of very high concern that are 
mentioned in Article 54 on authorisation.

Poprawkę złożyli Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Poprawka 984
Artykuł 29 ustęp 1

1. Jeżeli substancja albo preparat spełniają 
kryteria klasyfikacji jako niebezpieczna(y) 
zgodnie z dyrektywami 67/548/EWG albo 
1999/45/WE, osoba odpowiedzialna za 
wprowadzenie tej substancji albo preparatu 
do obrotu, bez względu na to czy jest to 
producent, importer, dalszy użytkownik czy 
dystrybutor, dostarcza odbiorcy, będącemu 
dalszym użytkownikiem albo dystrybutorem 
substancji albo preparatu, kartę 
charakterystyki sporządzoną zgodnie z 
załącznikiem Ia.

1. (skreślenie) Osoba odpowiedzialna za 
wprowadzenie tej substancji albo preparatu 
do obrotu, bez względu na to czy jest to 
producent, importer, dalszy użytkownik czy 
dystrybutor, dostarcza odbiorcy, będącemu 
dalszym użytkownikiem albo dystrybutorem 
substancji albo preparatu, kartę 
charakterystyki sporządzoną zgodnie z 
załącznikiem Ia.

Or. de

Uzasadnienie

Ein Sicherheitsdatenblatt ist für alle Stoffe/Zubereitungen verpflichtend einzuführen, da das 
Sicherheitsdatenblatt als Information entlang der Kette weitergegeben wird. Es soll auch die 
Angaben zu den zugeordneten Verwendungs- und Expositionskategorien der 
bestimmungsgemäßen Verwendungen enthalten. Dies ist erforderlich, damit der 
nachgeschaltete Anwender nach Artikel 34 beurteilen kann, ob seine Verwendung von der 
Registrierung bzw. der Vorregistrierung erfasst ist.

Poprawkę złożyli Liam Aylward + Avril Doyle

Poprawka 985
Artykuł 29 ustęp 1 a (nowy)

1a. Dostawca preparatów otrzymanych w 
drodze recyclingu jest zwolniony z 
obowiązku dostarczenia odbiorcy karty 
charakterystyki, o której mowa w 
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załączniku I rozporządzenia. W przypadku 
konieczności lub na wniosek przedstawia 
on uproszczoną „kartę charakterystyki -
recycling” (SDS-R).
SDS-R może zostać przygotowana przy 
wykorzystaniu danych generycznych dla 
wszystkich wkładów związanych z procesem 
recyclingu. Przy kompilowaniu danych 
generycznych odpowiedzialni za recycling 
przestrzegają wymogów związanych z 
lokalizacją (ang. traceability) - „Recycled 
Plastics”, prEN 249538.

Or. en

Uzasadnienie

The text of the REACH Regulations infers that where there is no SDS for input material to a 
process, then writing a SDS for the resulting preparation will have to be done on the basis of 
testing, a Chemical Safety Assessment (CSA) and a Chemical Safety Report (CSR).  Recyclers 
taking in waste will not receive a SDS with their input material and accordingly would need 
to test their preparations to be able to write a SDS; probably for each batch of material if 
there are significant batch-to-batch variations. The cost of such testing would exceed the 
value of the material by a factor of about ten, rendering plastics recycling uneconomic.  The 
resulting decline in plastics recycling would be counter to the intention of the various 
material recycling directives (Packaging, ELV WEEE etc.). (Aylward + Doyle)

To avoid this situation, and to ensure that plastics recyclers can produce SDSs at reasonable 
cost, an amendment is proposed, which would permit recyclers to use generic information for 
incoming waste material when compiling a SDS.  This would avoid the need for costly testing 
and assessment on preparations comprising substances which have already been tested and 
registered and would ensure that recyclers can comply with the spirit of the Regulation.  The 
use of generic information should also be reinforced by following the draft standard on 
traceability for recycled plastics being developed by CEN TC249 WG11. (Aylward)

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 986
Artykuł 29 ustęp 2 akapit 2

Jeżeli jest sporządzana karta charakterystyki 
preparatu, uczestnik łańcucha dostawy
może przygotować ocenę bezpieczeństwa 
chemicznego preparatu zgodnie

skreślony
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z załącznikiem Ib. W tym przypadku jest 
wystarczające, jeżeli informacja w karcie
charakterystyki jest zgodna z raportem 
bezpieczeństwa chemicznego preparatu,
zamiast z raportami bezpieczeństwa 
chemicznego każdej substancji wchodzącej
w skład preparatu.

Or. it

Uzasadnienie

Si ritiene troppo onerosa la compilazione della valutazione della sicurezza chimica di un 
preparato, sia in termini di risorse tecniche che economiche. Il fatto poi che ci sia la 
possibilità di richiedere o meno la valutazione, può creare notevoli disparità tra i formulatori 
con notevoli ripercussioni sulla competitività. Il presente emendamento è collegato agli altri 
emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo IV: Informazione nella catena 
d'approvvigionamento. (Vernola & others)

La compilazione della valutazione della sicurezza chimica di un preparato può essere troppo 
onerosa sia in termini di risorse tecniche che economiche. Per favorire una corretta 
competitività deve poi essere eliminata ogni discrezionalità sulla possibilità di richiedere o 
meno la valutazione. (Foglietta & others)

Poprawkę złożyli Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Poprawka 987
Artykuł 29 ustępy 3 i 4

3. Jeżeli preparat nie spełnia 
kryteriów klasyfikacji jako 
niebezpieczny zgodnie z art. 5, 6 i 7 
dyrektywy 1999/45/WE, ale 
zawiera, w stężeniach wynoszących 
co najmniej 1% wagowo w 
przypadku preparatów nie 
będących gazami lub co najmniej 
0,2% objętościowo w przypadku 
preparatów występujących w 
postaci gazu, przynajmniej jedną 
substancję stwarzającą zagrożenie 
dla zdrowia lub środowiska albo 
jedną substancję, w przypadku 
której został ustalony we 
Wspólnocie normatyw higieniczny 
w środowisku pracy, osoba 

skreślone
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odpowiedzialna za wprowadzenie 
tego preparatu do obrotu, bez 
względu na to czy jest to producent, 
importer, dalszy użytkownik czy 
dystrybutor, dostarcza na żądanie 
dalszemu użytkownikowi, kartę 
charakterystyki sporządzoną 
zgodnie z załącznikiem Ia.
4. Jeżeli dalszy użytkownik nie 
żąda karty charakterystyki, nie 
musi ona być dostarczona, jeżeli 
substancje niebezpieczne albo 
preparaty niebezpieczne są 
oferowane albo sprzedawane 
wszystkim konsumentom i są 
zaopatrzone 
w dostateczną informację 
pozwalającą użytkownikom na 
podjęcie niezbędnych środków 
zapobiegawczych dotyczących 
ochrony zdrowia, bezpieczeństwa 
i środowiska.

Or. de

Uzasadnienie

See justification to amendment to article 29(1) by the same authors.

Poprawkę złożyli Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Poprawka 988
Artykuł 29 ustęp 6 punkt 16

16. inne informacje 16. inne informacje, a w szczególności:

- numer rejestracji i rejestracji wstępnej;

- informacje dotyczące wykorzystania
uwzględniające odnośne kategorie

zastosowania i ekspozycji wyszczególnione 
w Załączniku Iaa.

Or. de
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Uzasadnienie

See justification to amendment to article 29(1) by the same authors.

Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 989
Artykuł 29 ustęp 6 akapit 2

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

Jeżeli wykonano ocenę bezpieczeństwa 
chemicznego odpowiednie scenariusze 
narażenia umieszcza się w w formie 
suplementu w ramach kategorii ekspozycji. 
Na podstawie tych informacji dalsi 
użytkownicy winni mieć możliwość 
wykorzystywania substancji w sposób 
bezpieczny, bez konieczności 
przeprowadzania dalszych kosztownych 
badań i ustalania własnych środków z 
zakresu zarządzania ryzykiem, w ramach 
odnośnych wyznaczonych kategorii 
ekspozycji. 

Or. de

Uzasadnienie

Folgeantrag zu Antrag zu Art. 29 Abs. 1 und zu Änderungsantrag zu Artikel 3, Nr 13a (neu).

Poprawkę złożyli Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne, Mechtild 
Rothe

Poprawka 990
Artykuł 29 ustęp 6 akapit 2

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

Jeżeli wykonano ocenę bezpieczeństwa 
chemicznego odpowiednie kategorie 
zastosowania i ekspozycji, w tym 
deskryptywny opis scenariuszy narażenia, 
umieszcza się w załączniku do karty 
charakterystyki i/lub udostępnia w formie 
elektronicznej.

Or. de
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Uzasadnienie

Verwendungs- und Expositionskategorien sind das Hauptinstrument für einen strukturierten 
Informationstransfer der Risikomanagementmaßnahmen, der Expositionszielwerte (z.B. 
DNEL, PNEC) und der Verwendungsbedingungen entlang der Wertschöpfungskette. Sie 
unterstützen die Handelnden in der Wertschöpfungskette und bei der Erstellung eines 
Sicherheitsdatenblattes für den folgenden Akteur in der Wertschöpfungskette.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 991
Artykuł 29 ustęp 6 akapit 2

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

Jeżeli wykonano ocenę bezpieczeństwa 
chemicznego odpowiednie kategorie lub 
scenariusze narażenia opisuje się w 
odnośnych sekcjach karty charakterystyki.

Or. en

Uzasadnienie

The Annex to be attached to the SDS describing the exposure scenarios in the cases where a 
CSA is carried out is not necessary.  A SDS should remain easily accessible and 
understandable to downstream users. The concept of adding annexes to the SDS should be 
avoided. There is no need to describe the exposure scenario in an annex since:

- The identified use covered by the SDS is mentioned in it (section 1-2);

- Exposure scenarios should be generic and made available to all: it cannot be conceivable 
that for a given use, the same exposure scenario is not applied to all substances fit for that 
use by their respective suppliers. Conversely, also for a given use , the same exposure 
scenario should be used for all downstream users;

- A description of the risk management measures recommended by the supplier for each 
exposure scenario should be specified in the core text of the SDS (mainly in sections 7 and 8).

- Furthermore, the SDS should remain in line with GHS requirements.

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

Poprawka 992
Artykuł 29 ustęp 6 akapit 2
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Jeżeli wykonano ocenę bezpieczeństwa 
chemicznego odpowiednie scenariusze
narażenia umieszcza się w załączniku do
karty charakterystyki.

Jeżeli wykonano ocenę bezpieczeństwa 
chemicznego odpowiednie scenariusze
narażenia muszą zostać opisane w 
odpowiednich sekcjach karty 
charakterystyki.

Or. it

Uzasadnienie

L’Allegato da accludere all SDS che descrive gli scenari d’esposizione nei casi in cui viene 
effettuato un CSA non è necessario. Un  SDS dovrebbe restare facilmente accessibile e 
comprensibile per gli utenti a valle. Non è necessario descrivere lo scenario l’esposizione in 
un allegato, visto che, fra l'altro:
- gli scenari d’esposizione dovrebbero essere generici ed utilizzabili da tutti: non può essere 
concepibile che per un determinato uso lo stesso scenario d’esposizione non venga applicato 
a tutte le sostanze rese idonee per quell’uso dai rispettivi fornitori. Contrariamente a ciò, 
anche per un determinato uso, lo stesso scenario d’esposizione dovrebbe essere utilizzato per 
tutti gli utenti a valle;
- il SDS dovrebbe restare in linea con i requisiti GHS.
Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti 
nel Titolo IV: Informazione nella catena d'approvvigionamento.

Poprawkę złożyli Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Poprawka 993
Artykuł 29 ustęp 6 ostatni akapit

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

Jeżeli wykonano ocenę bezpieczeństwa 
chemicznego odpowiednie dane umieszcza 
się w załączniku do karty charakterystyki.

Or. de

Uzasadnienie

See justification to amendment to article 29(1) by the same authors.

Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 994
Artykuł 29 ustęp 7
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7. W przypadku zidentyfikowanych 
zastosowań dalszy użytkownik korzysta 
z odpowiednich informacji zawartych w 
dostarczonej karcie charakterystyki.

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

Or. de

Uzasadnienie

Siehe Begründung zu Änderungsantrag zu Artikel 3, Nr 13a (neu).

Poprawkę złożyli Chris Davies, Frédérique Ries

Poprawka 995
Artykuł 29 ustęp 8

8. Karta charakterystyki dostarczana jest w 
formie pisemnej albo w formie przekazu 
elektronicznego albo na elektronicznych 
nośnikach danych, najpóźniej w dniu 
pierwszej dostawy substancji po wejściu w 
życie niniejszego rozporządzenia. Dostawcy 
mają obowiązek niezwłocznej aktualizacji 
karty charakterystyki 
w następujących sytuacjach:

8. Karta charakterystyki dostarczana jest 
nieodpłatnie w formie pisemnej albo w 
formie przekazu elektronicznego albo na 
elektronicznych nośnikach danych, 
najpóźniej w dniu pierwszej dostawy 
substancji po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia. Dostawcy mają obowiązek 
niezwłocznej aktualizacji karty 
charakterystyki w następujących sytuacjach:

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

(a) w przypadku pojawienia się 
dostępnych nowych 
informacji mogących 
wpłynąć na środki 
zapobiegawcze związane z 
zarządzaniem ryzykiem;

(b) w przypadku zarejestrowania 
substancji;

(c) w przypadku udzielenia albo 
odmowy udzielenia 
zezwolenia;

(c) w przypadku udzielenia albo 
odmowy udzielenia 
zezwolenia;

(d) w przypadku zastosowania 
ograniczenia.

(d) w przypadku zastosowania 
ograniczenia.
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Nowa wersja informacji wraz z datą 
aktualizacji, oznaczona wyrazem 
"aktualizacja" wraz z datą aktualizacji, 
dostarczana jest bezpłatnie wszystkim 
odbiorcom takiej substancji albo takiego 
preparatu, którym dostarczono taką 
substancję albo taki preparat w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy.

Nowa wersja informacji wraz z datą 
aktualizacji, oznaczona wyrazem 
"aktualizacja" wraz z datą aktualizacji, 
dostarczana jest bezpłatnie wszystkim 
odbiorcom takiej substancji albo takiego 
preparatu, którym dostarczono taką 
substancję albo taki preparat w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy.

Or. en

Uzasadnienie

It is worth making it an explicit requirement that the safety data sheet be provided free of 
charge, to provide consistency with the existing safety data sheet Directive.

The Commission’s wording in paragraph 8(a) might lead to safety data sheets being 
continually updated with new data, no matter how trivial.  The revised wording makes it clear 
that only new data which may require a change in existing risk management controls should 
be transmitted.

Paragraph 29(8)b is unnecessarily bureaucratic and should be deleted.

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 996
Artykuł 29 ustęp 8 a (nowy)

8a. Dostawca preparatów otrzymanych w 
drodze recyclingu jest zwolniony z 
obowiązku dostarczenia odbiorcy karty 
charakterystyki, o której mowa w 
załączniku I rozporządzenia. Jedynie w 
przypadku konieczności lub na wniosek 
przedstawia on w zmienionej formie realną 
„kartę charakterystyki - recycling”.

Or. en

Uzasadnienie

REACH could have an unintended negative impact on plastics recyling. This amendment aims 
to resolve this.
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Poprawkę złożyli Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, Miroslav Ouzký

Poprawka 997
Artykuł 29 ustęp 8 a (nowy)

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

Or. en

Uzasadnienie

Safety data sheets (SDS) can be a good tool to communicate information up and down the 
supply chain for both substances and preparations. However, SDS will achieve their purpose 
only if they are completed adequately.  Thus, the Commission should develop technical 
guidance that provide minimum requirements on the completion of SDS.

Poprawkę złożyli Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Poprawka 998
Artykuł 30

Artykuł skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Folgeänderung zu Änderungsantrag  zu Artikel 29.

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 999
Artykuł 30, tytuł

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

Obowiązek przekazywania informacji w dół 
łańcucha dostawy dla substancji, preparatów 
i artykułów, dla których nie jest wymagana 
karta charakterystyki
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Or. en

Uzasadnienie

There is no communication information available for substances in articles even when the 
substance is authorised to be used in an article. This is especially necessary for construction 
work where many types of articles are used it is only communications available on authorised 
substances.

Poprawkę złożyli Chris Davies, Frédérique Ries

Poprawka 1000
Artykuł 30 ustęp 1

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

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

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

(a) numer(y) rejestracji, jak określono w art. 
18 ust. 1, jeśli jest(są) dostępny(e), dla 
każdej substancji, dla której 
komunikowanie informacji jest wymagalne 
w myśl postanowień art. 30 ust. 1 lit. a, b i 
c;

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

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

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

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

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

(d) wszelkie inne dostępne i 
odpowiednie informacje dotyczące 
substancji, mogące wpłynąć na środki 
zapobiegawcze związane z zarządzaniem 
ryzykiem.

Or. en

Uzasadnienie

This amendment removes the overly bureaucratic requirement to provide merely the 
registration number for a substance that does not require a safety data sheet, while ensuring 
that any available registration number(s) will accompany the provision of information about 
authorisations and restrictions or information that may affect existing risk management 
measures (as covered by new Article 30(1)a, b and c). This is in line with amendments to 
Article 29(8) by the same authors.

Poprawkę złożyli John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 1001
Artykuł 30 ustęp 1, część wprowadzająca

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

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

Or. en

Uzasadnienie

The purpose of providing information down the supply chain is to help users of substances 
and preparations put in place appropriate risk management measures. Disclosure of 
registration numbers provides confidential information on preparation composition as well as 
suppliers and provides no added benefit as this article relates only to non-dangerous 
substances.

Poprawkę złożyli John Bowis, Ria Oomen-Ruijten + Marcello Vernola, Amalia Sartori, 



AM\565932PL.doc 89/121 PE 357.820v01-00

PL

Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, 
Miroslav Mikolášik + Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Poprawka 1002
Artykuł 30 ustęp 1 litera a)

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

skreślenie

Or. en

Uzasadnienie

The purpose of providing information down the supply chain is to help users of substances 
and preparations put in place appropriate risk management measures. Disclosure of 
registration numbers provides confidential information on preparation composition as well as 
suppliers and provides no added benefit as this article relates only to non-dangerous 
substances. (Bowis & others)

E’ incoerente che per le sostanze non classificate i numeri di registrazione debbano essere 
elencati nel SDS, laddove ciò sembra non essere richiesto per le sostanze classificate. Ciò 
potrebbe rappresentare una delicata questione di confidentialità di dati, per es. per i 
preparati. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli 
contenuti nel Titolo IV: Informazione nella catena d'approvvigionamento. (Vernola & others)

Die Verpflichtung zur Weitergabe der Registriernummer/n (Artikel 30 Absatz 1a) ist ersatzlos 
zu streichen. Damit können Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse ohne Abstriche am 
Gesundheits- und Umweltschutz besser geschützt werden. (Weisgerber & others)

Poprawkę złożyli Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Poprawka 1003
Artykuł 30 ustęp 1 d

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

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Amendement de cohérence avec l'amendement à l'article 29, paragraphe -1 (nouveau)



PE 357.820v01-00 90/121 AM\565932PL.doc

PL

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Poprawka 1004
Artykuł 30 ustęp 1 d

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Die Verpflichtung zur Weitergabe der Registriernummer/n (Artikel 30 Absatz 1a) ist ersatzlos 
zu streichen. Damit können Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse ohne Abstriche am 
Gesundheits- und Umweltschutz besser geschützt werden.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 1005
Artykuł 30 ustęp 2, część wprowadzająca

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Permit new information transfer technology.
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Poprawkę złożył Guido Sacconi

Poprawka 1006
Artykuł 30 ustęp 2, część wprowadzająca

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

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

Or. it

Uzasadnienie

Emendamento linguistico che corregge un errore materiale nella versione italiana della 
proposta della Commissione.

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

Poprawka 1007
Artykuł 30 ustęp 2 litery b), c) i d)

(b) w przypadku zarejestrowania substancji; (b)  jeżeli substancja została 
zarejestrowana;

(c) w przypadku udzielenia albo odmowy 
udzielenia zezwolenia;

(c) jeżeli udzielono odmowy lub 
zezwolenia;

(d) w przypadku zastosowania ograniczenia. (d) jeżeli zostały narzucone ograniczenia. 

Or. it

Uzasadnienie

Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti 
nel Titolo IV: Informazione nella catena d'approvvigionamento.

Poprawkę złożyli Mary Honeyball + Chris Davies, Frédérique Ries

Poprawka 1008
Artykuł 30 a (nowy)
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Artykuł 30a
Obowiązek komunikowania informacji w 

dół łańcucha dostaw w przypadku 
substancji umieszczanych w artykułach

1. Uczestnik łańcucha dostaw substancji i 
preparatów umieszczający w artykule 
substancję odpowiadającą kryteriom 
określonym w art. 54 lit. a-e lub 
zidentyfikowaną zgodnie z postanowieniami 
art. 54 lit. f udostępnia profesjonalnym 
klientom, na ich wniosek, odpowiednią 
informację  wraz z kartą charakterystyki.
2. Producent lub importer artykułu 
przedstawia konsumentom, na wniosek, 
informację o obecności substancji w 
artykule jeżeli substancja odpowiada 
kryteriom autoryzacji zgodnie z art. 54.

Or. en

Uzasadnienie

In order to manage the supply chain for consumer articles it is necessary that there is a right 
to request information on the substances of very high concern that enters articles. For the 
flow of information, it is further necessary to ensure that the consumers can access 
information on the potential presence of high-risk authorised chemicals in consumer articles. 
The provision works in parallel with Article 6 and shall come into force at the same time as 
Article 6.

Poprawkę złożył Jonas Sjöstedt

Poprawka 1009
Artykuł 30 a (nowy)

Artykuł 30a
Obowiązek komunikowania informacji w 

dół łańcucha dostaw w przypadku 
substancji i preparatów umieszczanych w 

artykułach

Or. en

Uzasadnienie

Actors in the supply chain need to be alerted to the fact that a substance of very high concern 
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has been incorporated into the article they have acquired. This will enable actors to make 
informed environmental choices. Sufficient product information is essential in all parts of the 
supply chain as experience shows that substances may be released when articles are used or 
processed and when they become waste. Examples include azo-dyes in textiles, flame 
retardants and phthalates in plastics and mercury in batteries. REACH must be amended so 
that information is passed on also for articles.

Poprawkę złożyli Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Poprawka 1010
Artykuł 30 a (nowy)

Artykuł 30 a
Obowiązek przekazywania informacji o 
występowaniu w wyrobach substancji 

wzbudzających szczególne obawy
Każdy producent, importer lub dystrybutor 
wyrobów dostarcza dalszym użytkownikom 
informacje o występowaniu jakiejkolwiek 
substancji spełniającej następujące 
warunki:
(a) substancja jest sklasyfikowana przez 
Agencję jako spełniająca kryteria określone 
w art. 54,
(b) substancja występuje w wyrobach w 
stężęniu przekraczającym 0,1% w jednolitej 
części wyrobu. 
Każdy uczestnik łańcucha dostawy 
dostarcza konsumentom będącym 
odbiorcami wyrobów wspomniane 
informacje tak długo, jak spełniane są 
warunki określone w punkcie (b).

Or. fr

Uzasadnienie

La proposition actuelle ne prévoit pas d’information aux utilisateurs sur la présence de 
substances chimiques dans les produits. Ces informations sont nécessaires afin de garantir la 
crédibilité des utilisateurs en aval envers leurs clients et de respecter les obligations prévues 
dans d'autres législations. 

En outre, les utilisateurs peuvent être affectés immédiatement, particulièrement pendant des 
travaux de réparation, de maintenance et de recyclage, par des substances toxiques 
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provenant des produits. Cet amendement est également bénéfique pour les PME étant donné 
les difficultés spécifiques qu’elles éprouvent à obtenir des informations de la part des 
fournisseurs par rapport aux grandes entreprises.

Actuellement, de plus en plus de matériaux de construction sont recyclés et réutilisés dans des 
ouvrages de construction, ce qui représente une contribution importante au développement 
durable. Toutefois, le matériau recyclé peut contenir des substances extrêmement 
préoccupantes et les entreprises de construction doivent pouvoir obtenir des informations à
ce sujet. Ni la directive IPPC (96/61/CE) ni la directive sur les produits de construction 
(89/10/CEE) ne garantissent une utilisation sûre de substances chimiques dangereuses ou ne 
fournissent suffisamment d’informations aux utilisateurs. 

La limite de concentration proposée de 0,1 % est conforme aux limites de classification dans 
la directive existante sur la classification des préparations dangereuses (1999/45/CEE).

Poprawkę złożyli Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Poprawka 1011
Artykuł 30 b (nowy)

Artykuł 30 b
Obowiązek przekazywania informacji o 
występowaniu w wyrobach substancji 

wzbudzających obawy
Każdy producent, importer i dystrybutor 
wyrobów dostarcza informacje o 
występowaniu w wyrobach jakiejkolwiek 
substancji spełniającej kryteria klasyfikacji 
substancji niebezpiecznych, określone w 
dyrektywie 67/548, jeżeli substancja 
występuje w stężeniu co najmniej 0,1% w 
jednolitej części produktu i jeżeli 
konsument specjalnie zwróci się o te 
informacje. Dostawca produktu informuje 
konsumenta na piśmie w terminie ośmiu 
dni.

Or. fr

Uzasadnienie

Amendement de cohérence avec l'amendement à l'article 30 bis (nouveau).

Afin de garantir la souplesse du dispositif REACH, la transmission d’informations sur la 
présence de substances dangereuses ne doit pas avoir un caractère automatique mais 
intervenir sur demande des clients.
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Poprawkę złożyli Liam Aylward + Avril Doyle

Poprawka 1012
Artykuł 31, część wprowadzająca

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

Z wyłączeniem przypadków związanych z 
informacjami poufnymi chronionymi na 
mocy postanowień art. 116 każdy uczestnik 
łańcucha dostawy substancji albo preparatu 
przekazuje kolejnemu uczestnikowi albo 
dystrybutorowi w górę łańcucha dostawy 
następujące informacje:

Or. en

Uzasadnienie

An exemption from reporting up the supply chain must be provided to downstream users if the 
reporting would reveal confidential information about the downstream user or its particular 
use of the chemical substance.  For example, if a downstream user has identified a unique use 
of a chemical substance, and the downstream user determines it will register that use 
separately so as not to alert the chemical manufacturer of the specific use and protect it from 
having the manufacturer pass information about such use to the downstream user’s 
competitors.

Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 1013
Artykuł 31 ustęp 1 litera a) i b)

(a) nowe informacje dotyczące 
niebezpiecznych właściwości, bez względu 
na zastosowanie, którego dotyczą;
(b) wszelkie inne informacje mogące 
podważyć trafność środków 
zapobiegawczych związanych z 
zarządzaniem ryzykiem przedstawionych w 
dostarczonej mu karcie charakterystyki, 
które powinny być przekazane wyłącznie w 
przypadku zidentyfikowanych zastosowań.

(a) nowe informacje dotyczące 
niebezpiecznych właściwości, bez 
względu na kategorie narażenia, 
których dotyczą;

(b) wszelkie inne informacje mogące 
podważyć trafność środków 
zapobiegawczych związanych z 
zarządzaniem ryzykiem przedstawionych w 
dostarczonej mu karcie charakterystyki, 
które powinny być przekazane wyłącznie w 
przypadku zidentyfikowanych kategorii 
narażenia.

Or. de
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Uzasadnienie

Siehe Begründung zu Änderungsantrag X zu Artikel 3, Nr 13a (neu).

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 1014
Artykuł 31 a (nowy)

Artykuł 31a
Każdy dalszy użytkownik, który uczestniczył 
w przygotowaniu charakterystyki, 
przekazuje te informacje każdemu 
odbiorcy, z wyjątkiem konsumentów 
indywidualnych. Konsumenci mogą 
uzyskiwać te informacje od stowarzyszeń i 
instytucjonalnych organizacji 
konsumenckich. Producenci odpowiadają 
w terminie nie dłuższym niż 15 dni w celu 
dostarczenia koniecznych danych.

Or. el

Uzasadnienie

Απαραίτητο για την ορθή πληροφόρηση χωρίς να δημιουργεί επιπλέον φόρτο από την πληθώρα 
των καταναλωτών και ενδυναμώνει το ρόλο των οργανώσεων. Είναι πιο άμεσο και κατανοητό 
από το υπάρχον.

Poprawkę złożyli Mary Honeyball + Karin Scheele + Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 1015
Artykuł 31 a (nowy)

Artykuł 31a
Obowiązek komunikowania informacji w 

przypadku umieszczania substancji w 
artykułach

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

Konsumenci posiadają prawo zwrócenia się 
do producenta lub importera o informację 
w sprawie substancji umieszczonych w 
artykule przez niego produkowanym lub 
importowanym. Producent lub importer 
przekazuje odpowiedź w terminie 15 dni 
roboczych.

Or. en

Uzasadnienie

Producers of articles, retailers and consumers should be able to find out whether specific 
substances are present in the final article and look for safer alternatives if necessary. A time 
limit of fifteen days is set by reference to the standard response time in Regulation 1049/2001, 
which provides for access to documents of the Community institutions.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 1016
Artykuł 31 a (nowy)

Artykuł 31a
Obowiązek komunikowania informacji w 

przypadku umieszczania substancji w 
artykułach

Dalsi użytkownicy umieszczający w 
artykule substancje lub preparaty, dla 
których ustanowiona została karta 
charakterystyki, a także osoby następnie 
zajmujące się lub dokonujące obróbki 
artykułu przekazują kartę charakterystyki 
wszystkim odbiorcom artykułu lub jego 
pochodnych. Ogół społeczeństwa nie jest 
odbiorcą w rozumieniu niniejszego 
artykułu.
Przestawiciele społeczeństwa posiadają 
prawo zwrócenia się do producenta lub 
importera o informację w sprawie 
substancji umieszczonych w artykule przez 
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niego produkowanym lub importowanym. 
Producent lub importer przekazuje 
odpowiedź w terminie 15 dni roboczych.

Or. en

Uzasadnienie

Producers of articles, retailers and the public should be able to find out whether specific 
substances are present in the final article and look for safer alternatives if necessary. A time 
limit of fifteen days is set by reference to the standard response time in Regulation 1049/2001, 
which provides for access to documents of the Community institutions.

Poprawkę złożyła Lena Ek

Poprawka 1017
Artykuł 31 a (nowy)

Artykuł 31a
Obowiązek komunikowania informacji w 

przypadku umieszczania substancji w 
artykułach

1. Uczestnik łańcucha dostaw substancji i 
preparatów umieszczający w artykule 
substancję odpowiadającą kryteriom 
określonym w art. 54 lit. a-f przedstawia 
wszystkim dalszym użytkownikom i 
dystrybutorom informację o fakcie.
2. Na wniosek konsumenta dystrybutor 
artykułu przedstawia informację o 
obecności w artykule substancji 
odpowiadających kryteriom określonym w 
art. 54 lit. a-f.

Or. en

Uzasadnienie

The supply chain information flow from the producer to the downstream users demanded by 
REACH stops when a chemical enters an article. This amendment ensures that actors further 
down the supply chain for articles receive information on the presence of hazardous 
chemicals in these articles. This information is further necessary for producers/users of 
articles in order to comply with other EC legislation (e.g. product safety directive, toys 
directive), to avoid using hazardous chemicals and, more importantly, to provide such 
information to consumers.
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Poprawkę złożyli Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Poprawka 1018
Artykuł 32, tytuł

Dostęp pracowników do informacji 
zawartych w karcie charakterystyki

Dostęp pracowników do informacji 
dotyczących bezpieczeństwa

Or. it

Uzasadnienie

Non tutte le informazioni contenute nella SDS possono essere accessibili. Il presente 
emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo 
IV: Informazione nella catena d'approvvigionamento.

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 1019
Artykuł 33

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

Wszyscy uczestnicy łańcucha dostawy 
gromadzą i przechowują w dostępnej formie 
wszystkie informacje, wymagane w celu 
przestrzegania obowiązków wynikających z 
przepisów niniejszego rozporządzenia, przez 
okres co najmniej 10 lat od ostatniej daty 
produkcji, importu, dostarczania albo
stosowania substancji w jej postaci własnej 
albo jako składnika preparatu. Każdy 
uczestnik łańcucha dostawy niezwłocznie 
przedkłada albo udostępnia te informacje na 
żądanie (skreślenie) Agencji, bez naruszania 
przepisów tytułu II i VI.

Or. de

Uzasadnienie

Die Pflicht sämtliche REACH-Informationen zehn Jahre nach der letzten Herstellung, 
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Einfuhr, Lieferung und Verwendung eines Stoffes aufheben zu müssen, stellt für kleine und 
mittlere Unternehmen eine erhebliche bürokratische Hürde da. Die Frist sollte  deshalb auf 
fünf Jahre abgesenkt werden.

Poprawkę złożyli Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Poprawka 1020
Artykuł 34, tytuł, ustęp 1 i ustęp 1 a (nowy)

Oceny bezpieczeństwa chemicznego
dalszego użytkownika i 

obowiązek stosowania i zalecania środków 
zaradczych obniżających ryzyko

Oceny dokononywane przez dalszych 
użytkowników oraz

obowiązek stosowania i zalecania środków 
zaradczych obniżających ryzyko

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

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Der nachgeschaltete Anwender muss sich vergewissern, ob sich seine Verwendung einer 
registrierten bzw. vorregistrierten Verwendungs- und Expositionskategorie zuordnen lässt.

Poprawkę złożyli Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 1021
Artykuł 34 ustęp 1

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

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

Uzasadnienie

Without having the possibility to report directly to the agency, downstream users' right for 
data protection would be seriously jeopardised. Otherwise the data would be available to the 
supplier without the chance to control how this information is used.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 1022
Artykuł 34 ustęp 2

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

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

Ustęp niniejszy nie odnosi się do 
zastosowań niepotwierdzonych.

Or. en

Uzasadnienie

There should be no obligation for a supplier to support all the uses identified by a 
downstream user and to prepare exposure scenarios for uses he does not support.

Paragraph 2 should not conflict with Heading 16 of the safety data sheet (also part of the 
GHS SDS)
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Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 1023
Artykuł 34 ustęp 2

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

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

Zgodnie z art. 3 ust. 26 producent, importer 
lub dalszy odbiorca może odmówić 
przedłożenia scenariusza narażenia.

Or. en

Uzasadnienie

The amendment clarifies that the suppliers are only exceptionally allowed to refuse to provide 
a down-stream user with the necessary exposure scenario for a use. This clarification has 
particular value for SMEs as it gives legal certainty and makes cost more calculable. 
Amendment to be seen in connection with amended  Article 3, paragraph 26.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 1024
Artykuł 34 ustęp 2

2. Każdy dalszy użytkownik ma prawo 
stosować substancję w sposób, o którym 
informuje na piśmie producenta, importera 
albo dalszego użytkownika zaopatrującego 
go w tę substancję, aby zastosowanie to stało 
się zastosowaniem zidentyfikowanym.
Czyniąc to, dostarcza on wystarczające 
informacje pozwalające dostawcy na 

2. Każdy dalszy użytkownik ma prawo 
stosować substancję w sposób, o którym 
informuje na piśmie producenta, importera 
(skreślenie), dalszego użytkownika, 
dystrybutora lub innego uczestnika 
łańcucha dostawy zaopatrującego go w tę 
substancję, aby zastosowanie to stało się 
zastosowaniem zidentyfikowanym. Czyniąc 
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przygotowanie scenariusza narażenia dla 
tego zastosowania w ocenie bezpieczeństwa 
chemicznego dostawcy.

to, dostarcza on wystarczające informacje 
pozwalające dostawcy na przygotowanie 
scenariusza narażenia dla tego zastosowania 
w ocenie bezpieczeństwa chemicznego 
dostawcy.

Niniejszy ustęp nie stosuje się do 
zastosowań niezatwierdzonych.

Or. fr

Uzasadnienie

Un fournisseur ne devrait pas être obligé d’approuver toutes les utilisations identifiées par un 
utilisateur en aval et d’établir des scénarios d’exposition pour des utilisations qu’il 
n’approuve pas.

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

Poprawka 1025
Artykuł 34 ustęp 2

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

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

Niniejszy akapit nie odnosi się do 
nieprzewidzianych zastosowań.

Or. it

Uzasadnienie

Non dovrebbe esservi alcun obbligo per un fornitore di prevedere gli scenari d’esposizione 
per usi non previsti.
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Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 1026
Artykuł 34 ustęp 2

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

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

Ustęp niniejszy nie odnosi się do 
zastosowań nieautoryzowanych.

Or. de

Uzasadnienie

Siehe Begründung zu Änderungsantrag zu Artikel 3, Nr 13a (neu).

Poprawkę złożyli Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Poprawka 1027
Artykuł 34 ustęp 2

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

2. Każdy dalszy użytkownik ma prawo 
stosować substancję w sposób
nieodpowiadający poddanemu ocenie lub 
wstępnej rejestracji zastosowaniu lub 
kategorii narażenia, o którym informuje na 
piśmie producenta, importera albo dalszego 
użytkownika zaopatrującego go w tę 
substancję, aby zastosowanie to stało się 
zastosowaniem zidentyfikowanym. Czyniąc 
to, dostarcza on wystarczające informacje 



AM\565932PL.doc 105/121 PE 357.820v01-00

PL

chemicznego dostawcy. pozwalające dostawcy na przypisanie 
zastosowania do kategorii zastosowania i 
ekspozycji określonych w Załączniku Iaa 
oraz na przygotowanie oceny narażenia dla 
tego zastosowania w ocenie bezpieczeństwa 
chemicznego dostawcy lub też w ustaleniu 
karty charakterystyki.

Or. de

Uzasadnienie

Steht im Zusammenhang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 34 Abs. 1 a

Poprawkę złożyli Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne, Mechtild 
Rothe

Poprawka 1028
Artykuł 34 ustęp 2

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

2. Każdy dalszy użytkownik ma prawo 
stosować substancję w sposób, o którym 
informuje na piśmie producenta, importera 
albo dalszego użytkownika zaopatrującego 
go w tę substancję, aby zastosowanie to stało 
się zastosowaniem zidentyfikowanym w 
rozumieniu 3 ust. 25 i 30. Czyniąc to, 
dostarcza on wystarczające informacje 
pozwalające dostawcy na przygotowanie 
scenariusza narażenia dla tego zastosowania 
w ocenie bezpieczeństwa chemicznego 
dostawcy.

Or. de

Uzasadnienie

Ein Anwender sollte in der Lage sein, eine oder mehrere zusätzliche Verwendungs- und 
Expositionskategorien seinem Lieferanten anzuzeigen. Die Verwendungs- und 
Expositionskategorien sollten die Basis sein für den Informationsfluss entlang der 
Wertschöpfungskette. Verwendungs- und Expositionskategorien sind das Hauptinstrument für 
einen strukturierten Informationstransfer der Risikomanagementmaßnahmen, der 
Expositionszielwerte (z.B. DNEL, PNEC) und der Verwendungsbedingungen entlang der 
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Wertschöpfungskette. Sie unterstützen die Handelnden in der Wertschöpfungskette und bei 
der Erstellung eines Sicherheitsdatenblattes für den folgenden Akteur in der 
Wertschöpfungskette.

Poprawkę złożyli Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Poprawka 1029
Artykuł 34 ustęp 4

4. Dalszy użytkownik substancji w jej 
postaci własnej albo jako składnik 
preparatu sporządza raport 
bezpieczeństwa chemicznego 
zgodnie z Załącznikiem XI dla 
każdego zastosowania nie 
spełniającego warunków 
opisanych w scenariuszu 
narażenia podanym w dostarczonej 
mu karcie charakterystyki.
Jeżeli dalszy użytkownik 
wprowadza albo zaleca scenariusz 
narażenia, który zawiera jako 
minimum warunki opisane w 
przekazanym mu scenariuszu 
narażenia, nie musi on 
przygotowywać raportu 
bezpieczeństwa chemicznego.
Dalszy użytkownik nie musi 
przygotowywać raportu 
bezpieczeństwa chemicznego także 
w następujących przypadkach:

(a) dostarczenie karty 
charakterystyki substancji 
nie jest wymagane;

(b) nie jest wymagane  
przygotowanie raportu 
bezpieczeństwa chemicznego 
przez jego dostawcę.

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

Or. de

Uzasadnienie

Ein nachgeschalteter Anwender ist mit der Erstellung eines Stoffsicherheitsberichts vielfach 
überfordert; die Erstellung eines Sicherheitsdatenblattes ist ausreichend.



AM\565932PL.doc 107/121 PE 357.820v01-00

PL

Poprawkę złożyli Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne, Mechtild 
Rothe

Poprawka 1030
Artykuł 34 ustęp 4

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

Jeżeli dalszy użytkownik 
wprowadza albo zaleca scenariusz 
narażenia, który zawiera jako 
minimum warunki opisane w 
przekazanym mu scenariuszu 
narażenia, nie musi on 
przygotowywać raportu 
bezpieczeństwa chemicznego.
Dalszy użytkownik nie musi 
przygotowywać raportu 
bezpieczeństwa chemicznego także 
w następujących przypadkach:

(a) dostarczenie karty 
charakterystyki substancji nie 
jest wymagane;

(b) nie jest wymagane 
przygotowanie raportu 
bezpieczeństwa 
chemicznego przez jego 
dostawcę.

4. Dalszy użytkownik substancji w jej 
postaci własnej albo jako składnik preparatu 
sporządza raport bezpieczeństwa 
chemicznego zgodnie z Załącznikiem XI dla 
każdego zastosowania nie spełniającego 
warunków związanych z kategoriami 
zastosowania i narażenia podanymi w 
dostarczonej mu karcie charakterystyki.

Jeżeli dalszy użytkownik 
wprowadza albo zaleca scenariusz 
narażenia, który zawiera jako 
minimum warunki opisane w 
przekazanych mu kategoriach 
zastosowania i narażenia, nie musi 
on przygotowywać raportu 
bezpieczeństwa chemicznego.
Dalszy użytkownik nie musi 
przygotowywać raportu 
bezpieczeństwa chemicznego także 
w następujących przypadkach:

(a) dostarczenie karty 
charakterystyki substancji nie 
jest wymagane;

(b) nie jest wymagane 
 przygotowanie raportu 

bezpieczeństwa 
chemicznego przez jego 
dostawcę.

Or. de

Uzasadnienie

Ein Anwender sollte in der Lage sein, eine oder mehrere zusätzliche Verwendungs- und 
Expositionskategorien seinem Lieferanten anzuzeigen. Die Verwendungs- und 
Expositionskategorien sollten die Basis sein für den Informationsfluss entlang der 
Wertschöpfungskette. Verwendungs- und Expositionskategorien sind das Hauptinstrument für 
einen strukturierten Informationstransfer der Risikomanagementmaßnahmen, der 
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Expositionszielwerte (z.B. DNEL, PNEC) und der Verwendungsbedingungen entlang der 
Wertschöpfungskette. Sie unterstützen die Handelnden in der Wertschöpfungskette und bei 
der Erstellung eines Sicherheitsdatenblattes für den folgenden Akteur in der 
Wertschöpfungskette.

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 1031
Artykuł 34 ustęp 4 akapit 1

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

4. Dalszy użytkownik substancji w jej 
postaci własnej albo jako składnik preparatu 
sporządza raport bezpieczeństwa 
chemicznego zgodnie z Załącznikiem XI dla 
każdego zastosowania w ilościach jednej 
tony lub więcej rocznie na substancję nie 
spełniającego warunków opisanych w 
scenariuszu narażenia podanym w 
dostarczonej mu karcie charakterystyki.

Or. en

Uzasadnienie

This amendment ensures equal treatment of registrants and downstream users with regard to 
uses which have to be included in a chemical safety assessment, which – for reasons of 
workability – should only required for uses in quantities of 1 t or more per year.

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 1032
Artykuł 34 ustęp 4 akapit 3

Dalszy użytkownik nie musi przygotowywać 
raportu bezpieczeństwa chemicznego także 
w następujących przypadkach:

Dalszy użytkownik nie musi przygotowywać 
raportu bezpieczeństwa chemicznego także 
w żadnym z następujących przypadków:

(a) dostarczenie karty charakterystyki 
substancji nie jest wymagane;

(a) dostarczenie karty charakterystyki 
substancji nie jest wymagane;

(b) nie jest wymagane przygotowanie 
raportu bezpieczeństwa chemicznego przez 
jego dostawcę.

(b) nie jest wymagane przygotowanie 
raportu bezpieczeństwa chemicznego przez 
jego dostawcę.

(ba) w okresie pięciu lat w ramach 
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zastosowania dla celów badań i rozwoju 
dotyczących produktu i procesu produkcji 
(PPORD), pod warunkiem zgłoszenia do 
Agencji informacji określonych w art. 35 
oraz przekazania, w odnośnym przypadku, 
listy jego klientów lub użytkowników, a 
także szacunkowych wielkości 
wykorzystywanych przez niego przy 
PPORD.

Or. en

Uzasadnienie

This amendment introduces the possibility for downstream users doing product and process 
orientated research and development to benefit from an exemption from the obligation to 
perform the chemical safety assessment for that use by including some more information, 
which is not difficult to generate, in the report that they have to send to the Agency for that 
use according to Article 35. (linked to the amendments to Article 3(22), Article 4 a and Article 
7 by the same author).

Poprawkę złożyli Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Poprawka 1033
Artykuł 34 ustęp 5

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

(a) dostarczonej(ych) mu 
karcie(ach) charakterystyki;

(b) jego własnej ocenie
bezpieczeństwa chemicznego. 

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

Or. de

Uzasadnienie

Die Änderungen stehen in Zusammenhang mit dem oben genannten Änderungsantrag zu 
Artikel 34 Abs. 4.
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Poprawkę złożyli Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Poprawka 1034
Artykuł 34 ustęp 6

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Die Änderungen stehen in Zusammenhang mit dem oben genannten Änderungsantrag zu 
Artikel 34 Abs. 4.

Poprawkę złożyli Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Poprawka 1035
Artykuł 34 ustęp 7

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

Or. de

Uzasadnienie

Die Änderungen stehen in Zusammenhang mit dem oben genannten Änderungsantrag zu 
Artikel 34 Abs. 4.

Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 1036
Artykuł 35

1. Przed rozpoczęciem stosowania 
substancji, która dla celów tego 
zastosowania została 
zarejestrowana przez uczestnika z 
góry łańcucha dostawy zgodnie 

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

2. Informacje przekazane przez 
dalszego użytkownika, przy użyciu 
arkusza określonego przez Agencję 
zgodnie z art. 108, zawierają 
następujące dane:
(a) jego dane identyfikacyjne i 

kontaktowe;
(b) numer(y) rejestracji, jak 

określono w art. 18 ust. 1, 
jeśli jest(są) dostępny;

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

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

(e) krótki ogólny opis 
zastosowania(ń) substancji;

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

3. Dalszy użytkownik powinien 
niezwłocznie aktualizować 
informacje przekazane zgodnie z 
ust. 1 w sytuacji, gdy ulegną one 
zmianie.

4. Dalszy użytkownik powinien 
zawiadomić Agencję, przy użyciu 
arkusza określonego przez Agencję 
zgodnie z art. 108, jeżeli 

góry łańcucha dostawy zgodnie 
z przepisami art. 5 albo 16, każdy 
dalszy użytkownik zobowiązany 
jest przekazać do Agencji 
informacje wskazane w ust. 2 tego 
artykułu, jeżeli dostarczona mu 
karta charakterystyki podaje 
konkretną kategorię narażenia, a 
dalszy użytkownik wykorzystuje 
substancję w sposób różniący się.

2. Informacje przekazane przez 
dalszego użytkownika, przy użyciu 
arkusza określonego przez Agencję 
zgodnie z art. 108, zawierają 
następujące dane:
(a) jego dane identyfikacyjne i 

kontaktowe;
(b) numer(y) rejestracji, jak 

określono w art. 18 ust. 1, 
jeśli jest(są) dostępny;

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

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

(e) krótki ogólny opis kategorii 
narażenia substancji;

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

3. Dalszy użytkownik powinien 
niezwłocznie aktualizować 
informacje przekazane zgodnie z 
ust. 1 w sytuacji, gdy ulegną one 
zmianie.

4. Dalszy użytkownik powinien 
zawiadomić Agencję, przy użyciu 
arkusza określonego przez Agencję 
zgodnie z art. 108, jeżeli 
zaklasyfikował substancję 
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zaklasyfikował substancję 
odmiennie niż zrobił to jego 
dostawca.

5. Dalszy użytkownik jest zwolniony z 
obowiązku przekazywania informacji 
zgodnie 
z przepisami ust. 1 - 4 w przypadku 
substancji, która w jej postaci własnej albo 
jako składnik preparatu, używana jest przez 
dalszego użytkownika w ilości mniejszej niż 
1 tona rocznie.

odmiennie niż zrobił to jego 
dostawca.

5. Dalszy użytkownik jest zwolniony z 
obowiązku przekazywania informacji 
zgodnie 
z przepisami ust. 1 - 4 w przypadku 
substancji, która w jej postaci własnej albo 
jako składnik preparatu, używana jest przez 
dalszego użytkownika w ilości mniejszej niż 
10 ton rocznie.

Or. de

Uzasadnienie

Siehe Begründung zu Änderungsantrag X zu Artikel 3, Nr 13a (neu). 2. Siehe Begründung zu 
Änderungsantrag X zu Art. 2 Abs. 1.

Poprawkę złożyli Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Poprawka 1037
Artykuł 35, tytuł

Obowiązek dalszych użytkowników do 
przekazywania informacji

Obowiązek dalszych użytkowników do 
przekazywania informacji do Agencji

Or. de

Uzasadnienie

Steht im Zusammenhang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 34.

Poprawkę złożyli Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Poprawka 1038
Artykuł 35 ustęp 1

1. Przed rozpoczęciem stosowania 
substancji, która dla celów tego 
zastosowania została 
zarejestrowana przez uczestnika z 
góry łańcucha dostawy zgodnie 
z przepisami art. 5 albo 16, każdy 

1. W przypadku, gdy zastosowanie, o 
którym mowa w art. 34 ust. 2 nie spełnia 
warunków związanych z kategorią 
zastosowania i narażenia przedstawioną 
przez producenta lub importera konieczne 
jest powiadomienie Agencji przed 
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dalszy użytkownik zobowiązany jest 
przekazać do Agencji informacje 
wskazane w ust. 2 tego artykułu, 
jeżeli dostarczona mu karta 
charakterystyki zawiera scenariusz 
narażenia i dalszy użytkownik 
stosuje substancję w sposób nie 
spełniający warunków opisanych w 
tym scenariuszu narażenia.

rozpoczęciem odmiennego stosowania 
substancji.

Or. de

Uzasadnienie

Steht im Zusammenhang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 34.

Poprawkę złożyli Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne, Mechtild 
Rothe

Poprawka 1039
Artykuł 35 ustęp 1

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Verwendungs- und Expositionskategorien sind das Hauptinstrument für einen strukturierten 
Informationstransfer der Risikomanagementmaßnahmen, der Expositionszielwerte (z.B. 
DNEL, PNEC) und der Verwendungsbedingungen entlang der Wertschöpfungskette. Sie 
unterstützen die Handelnden in der Wertschöpfungskette und bei der Erstellung eines 
Sicherheitsdatenblattes für den folgenden Akteur in der Wertschöpfungskette.
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Poprawkę złożyli Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Poprawka 1040
Artykuł 35 ustęp 2 litera b)

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

(b) numer(y) rejestracji, jak określono w 
art. 18 ust. 1, lub numer rejestracji wstępnej 
określony w art. 26a ust.1, jeżeli jest(są) 
dostępny(e);

Or. de

Uzasadnienie

Steht im Zusammenhang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 34.

Poprawkę złożyli Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Poprawka 1041
Artykuł 35 ustęp 2 litera e)

(e) krótki ogólny opis 
zastosowania(ń) substancji;

(e) krótki ogólny opis 
zastosowania(ń) substancji 
zawierający wyszczególnienie 
odnośnych kategorii 
zastosowania i narażenia, o 
których mowa w Załączniku 
Iaa;

Or. de

Uzasadnienie

Steht im Zusammenhang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 34.
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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 1042
Artykuł 35 ustęp 2 litera f)

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

f) propozycję przeprowadzenia 
dodatkowych badań na kręgowcach, jeżeli 
dalszy użytkownik uważa ich 
przeprowadzenie za konieczne dla 
przygotowania przez niego oceny 
bezpieczeństwa chemicznego.
W przypadku, gdy dane są dostępne, 
postępuje się zgodnie z art. 25.

Or. it

Uzasadnienie

L'emendamento è strettamente legato e conseguente agli emendamenti presentati agli articoli 
9 lettera a) punto x), 24 paragrafo 5, 25 paragrafo 1 e 26 paragrafo 1. Lo scopo è di 
abrogare la discrezionalità per la concessione di dati di test sui non vertebrati, eliminando 
questo requisito. L’acceso ai dati obbligatorio è di vitale importanza per le PMI.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 1043
Artykuł 35 ustęp 5

5. Dalszy użytkownik jest zwolniony z 
obowiązku przekazywania informacji 
zgodnie z przepisami ust. 1-4 w przypadku 
substancji, która w jej postaci własnej albo 
jako składnik preparatu, używana jest przez 
dalszego użytkownika w ilości mniejszej niż 
1 tona rocznie.

5. Dalszy użytkownik jest zwolniony z 
obowiązku przekazywania informacji 
zgodnie z przepisami ust. 1-4 w przypadku 
substancji, która w jej postaci własnej albo 
jako składnik preparatu, używana jest przez 
dalszego użytkownika w ilości mniejszej niż 
1 tona rocznie, z wyjątkiem substancji 
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 
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Blokland).

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

Poprawka 1044
Artykuł 35 a (nowy)

Article 35a
Procedura obowiązkowego przekazywania 

informacji przez MŚP w dole łancucha 
dostawy.

1. Przed rozpoczęciem stosowania 
substancji, która dla celów tego 
zastosowania została zarejestrowana przez 
uczestnika z góry łańcucha dostawy 
zgodnie z przepisami art. 5 albo 16, każdy 
dalszy użytkownik zobowiązany jest 
przekazać do Agencji informacje wskazane 
w ust. 2 tego artykułu, jeżeli dostarczona 
mu karta charakterystyki zawiera 
scenariusz narażenia i dalszy użytkownik 
stosuje substancję w sposób nie spełniający
warunków opisanych w tym scenariuszu 
narażenia.
2. Informacje przekazane przez dalszego 
użytkownika, przy użyciu arkusza 
określonego przez Agencję zgodnie z art. 
108, zawierają następujące dane:
(a)jego dane identyfikacyjne i kontaktowe;
(b)numer(y) rejestracji, jak określono w 
art. 18 ust. 1, jeśli jest(są) dostępny;
(c)dane identyfikacyjne substancji jak 
określono w załączniku IV, sekcja 2;
(d)dane identyfikacyjne producenta(ów) 
albo importera(ów), jeżeli są znane;
(e)krótki ogólny opis zastosowania(ń) 
substancji;
3.W przypadku gdyby Agencja uznała za 

konieczne przeprowadzenie dalszych 
bardziej szczegółowych badań na 
kręgowcach lub bezkręgowcach, powinna 
odzyskać je spośród już istniejących lub 
zlecić przeprowadzenie badania Państwu 
Członkowskiemu, z którego pochodzi dana 
firma. Wyniki potrzebne do koniecznej 
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oceny bezpieczeństwa zostaną przekazane 
do przedsiębiorstwa.
4. W przypadku gdyby badania odzyskane 
lub zlecone przez Agencję dały wynik 
negatywny, Agencja niezwłocznie 
informuje o tym wnioskodawcę i Państwo, z 
którego on pochodzi, aby zablokować 
stosowanie.
5. Dalszy użytkownik powinien 
niezwłocznie aktualizować informacje 
przekazane zgodnie z ust. 1 w sytuacji, gdy 
ulegną one zmianie.
6. Dalszy użytkownik powinien zawiadomić 
Agencję, przy użyciu arkusza określonego 
przez Agencję zgodnie z art. 108, jeżeli 
zaklasyfikował substancję odmiennie niż 
zrobił to jego dostawca.
7. Dalszy użytkownik jest zwolniony z 
obowiązku przekazywania informacji 
zgodnie z przepisami ust. 1 - 4 w przypadku 
substancji, która w jej postaci własnej albo 
jako składnik preparatu, używana jest przez 
dalszego użytkownika w ilości mniejszej niż 
1 tona rocznie

Or. it

Uzasadnienie

Procedura ad hoc per permettere ad una PMI di procedere alla registrazione dell'uso proprio 
identificato, tutelando in questo modo il proprio segreto industriale.

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

Poprawka 1045
Artykuł 35 a (nowy)

Artykuł 35 a
Procedura obowiązkowego przekazywania 

informacji przez MŚP.
1. 1. W przypadku, gdy dalszy użykownik 
jest małym lub średnim przedsiębiorstwem 
w rozumieniu art.3, ust. 30 niniejszego 
regulaminu, procedura przekazywania 
informacji, przewidziana w art. 35 ma 
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zastosowanie z wyjątkiem ust.2, lit f oraz 
ust. 3, 4 i 5.
2. Dodatkowe badania na kręgowcach lub 
bezkręgowcach, które zdaniem Agencji 
okażą się konieczne, będą przez nią 
odzyskiwane z badań istniejących. 
3. W przypadku gdyby badania, o których 
mowa w poprzednim ustępie jeszcze nie 
istniały, Agencja zleci wykonanie badań 
Państwu Członkowskiemu, na terytorium  
którego ma swoją siedzibę MŚP. Wyniki 
potrzebne do oceny bezpieczeństwa zostaną 
przekazane do MŚP po wykonaniu badań.
4. Agencja niezwłocznie informuje 
wnioskodawcę (MŚP) oraz Państwo 
Członkowskie, z któregoon pochodzi o 
ewentualnym negatywnym wyniku badań, 
w celu zablokowania stosowania substancji 
poddanej badaniu. 
5. Dalszy użytkownik powinien 
niezwłocznie aktualizować informacje 
przekazane zgodnie z ust. 1 w sytuacji, gdy 
ulegną one zmianie.
6. Dalszy użytkownik powinien zawiadomić 
Agencję, przy użyciu arkusza określonego 
przez Agencję zgodnie z art. 108, jeżeli 
zaklasyfikował substancję odmiennie niż 
zrobił to jego dostawca.
7. Dalszy użytkownik jest zwolniony z 
obowiązku przekazywania informacji 
zgodnie z przepisami ust. 1 - 4 w przypadku 
substancji, która w jej postaci własnej albo 
jako składnik preparatu, używana jest przez 
dalszego użytkownika w ilości mniejszej niż 
1 tona rocznie.

Or. it

Uzasadnienie

È opportuno prevedere una procedura ad hoc per le PMI affinché la registrazione dell'uso 
proprio identificato sia esperita senza danno per il segreto industriale. Si evita in questo 
modo il rischio di concorrenza sleale tra l'attore a monte della catena e l'utente a valle.

Questo emendamento è collegato all'emendamento all'articolo 3 paragrafo 29 bis dello stesso 
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autore.


