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Poprawkę złożyli Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio 
Berlato + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 

Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Poprawka 740
Artykuł 37 ustęp -1 (nowy)

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

Or. it

Uzasadnienie

Il procedimento di valutazione si basa su informazioni raccolte mediante la registrazione. Ciò 
si può vedere per esempio nell’articolo 44 che stabilisce un procedimento su come richiedere 
informazioni ulteriori e che quindi si riferisce chiaramente solo ai dichiaranti e indica che il 
titolo di valutazione si applica solo alle sostanze soggette a registrazione. Non ha senso 
valutare le sostanze esentate dalla registrazione. Il presente emendamento è collegato agli 
altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo VI: Valutazione delle sostanze.
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Poprawkę złożyli Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Poprawka 741
Artykuł 37

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

Polimery i substancje wprowadzone, w 
stosunku do których procedura wstępnej 
rejestracji zgodnie z art. 26 i 26 b jest w 
toku, są wyłączone z obowiązku oceny 
zgodnie z przepisami niniejszego tytułu.

Or. de

Uzasadnienie

Die Bewertung von Phase-in-Stoffen wird im Rahmen des Vorregistrierungsverfahrens 
eigenständig geregelt. Die Stoffe werden aber, sobald sie registriert sind, der Stoffbewertung 
unterzogen.

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 742
Artykuł 37

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

Polimery i substancje zwolnione z 
rejestracji są wyłączone z obowiązku oceny 
zgodnie z przepisami niniejszego tytułu.

Or. en

Uzasadnienie

Clarifies text.

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

Poprawka 743
Artykuł 37

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

Polimery są wyłączone z obowiązku oceny.
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Or. it

Uzasadnienie

Si ritiene di dover escludere completamente i polimeri dal REACH. Per i polimeri è 
necessaria, infatti, una regolamentazione specifica.

Poprawkę złożyli Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter + 
Françoise Grossetête + Werner Langen + Richard Seeber + Marcello Vernola, Amalia Sartori, 

Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, 
Miroslav Mikolášik

Poprawka 744
Poprawka do całości tekstu

Właściwy urząd Agencja
(Ta poprawka odnosi się do całego tekstu 
Tytułu VI (ocena substancji). Jej przyjęcie 
będzie wymagało wprowadzenia 
odpowiednich zmian w pozostałej części 
tekstu).

Or. en

Uzasadnienie

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.
Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report.

Poprawkę złożyli Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter

Poprawka 745
Artykuł 38, tytuł

Odpowiedni urząd Odpowiedzialność Agencji za ocenę dossier

Or. en

Uzasadnienie

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
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time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.
Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report.

Poprawkę złożyli Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Poprawka 746
Artykuł 38 ustęp 1

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

1. Dla celów zawartych w art. 39-47
właściwym urzędem jest Agencja.

Or. de

Uzasadnienie

Um das Verfahren zu vereinfachen und um ein Ungleichgewicht in den einzelnen 
Mitgliedstaaten aufgrund des unterschiedlichen dezentralen Verwaltungsvollzugs zu 
vermeiden, sollte die Agentur die Dossierbewertung grundsätzlich selbst vornehmen. Die 
Agentur könnte sich zur Entlastung ggf. der Unterstützung durch die nationalen Behörden 
bedienen.

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

Hennicot-Schoepges + Werner Langen + Richard Seeber

Poprawka 747
Artykuł 38 ustęp 1

1. Dla celów zawartych w art.39 i 43 
właściwy urząd jest właściwym urzędem 
Państwa Członkowskiego, w którym ma 
miejsce produkcja albo ma swoją siedzibę 
importer.

1. Dla celów zawartych w art. 39 do 46 
właściwym urzędem jest Agencja.

Or. en

Uzasadnienie

For reasons of simplification and concentration of the process, the Agency should be in 
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charge of all evaluation tasks and should have sole decision power on all aspects of 
evaluation, for the purposes of consistency, legal certainty and efficiency. (Ria Oomen-
Ruijten & others)

Zur Gewährleistung von Einheitlichkeit, Rechtssicherheit und Effizienz muss die Agentur für 
alle Belange der Bewertung zuständig sein und für alle Bewertungsaspekte die alleinige 
Entscheidungsbefugnis haben. (Werner Langen)

Poprawkę złożyli Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter

Poprawka 748
Artykuł 38 ustęp 1

1. Dla celów zawartych w art.39 do 43 
właściwy urząd jest właściwym urzędem 
Państwa Członkowskiego, w którym ma
miejsce produkcja albo ma swoją siedzibę 
importer.

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

Or. en

Uzasadnienie

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.
Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report.

Poprawkę złożyli Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber + Ria Oomen-Ruijten, 
Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Anja 

Weisgerber, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Werner Langen + 
Richard Seeber

Poprawka 749
Artykuł 38 ustęp 2

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

skreslony
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Or. de

Uzasadnienie

Um das Verfahren zu vereinfachen und um ein Ungleichgewicht in den einzelnen 
Mitgliedstaaten aufgrund des unterschiedlichen dezentralen Verwaltungsvollzugs zu 
vermeiden, sollte die Agentur die Dossierbewertung grundsätzlich selbst vornehmen. Die 
Agentur könnte sich zur Entlastung ggf. der Unterstützung durch die nationalen Behörden 
bedienen. (Elisabeth Jeggle & others)

For reasons of simplification and concentration of the process, the Agency should be in 
charge of all evaluation tasks and should have sole decision power on all aspects of 
evaluation, for the purposes of consistency, legal certainty and efficiency. (Oomen-Ruijten & 
others + Seeber) 

Zur Gewährleistung von Einheitlichkeit, Rechtssicherheit und Effizienz muss die Agentur für 
alle Belange der Bewertung zuständig sein und für alle Bewertungsaspekte die alleinige 
Entscheidungsbefugnis haben. (Langen)

Poprawkę złożyli Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter

Poprawka 750
Artykuł 38 ustęp 2

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

2. W przypadku oceny Agencja polega na 
organizacji(ach) wyznaczonej(ych) do tego 
celu przez każde Państwo Członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.
Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report.
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Poprawkę złożyli Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Frederika Brepoels

Poprawka 751
Artykuł 38 ustęp 2 a (nowy) i 2 b (nowy)

2a. W celu przygotowania opinii oraz 
decyzji, które mogą być podjęte jedynie 
przez Agencję, Agencja może zwrócić się do 
właściwego urzędu Państwa 
Członkowskiego, w którym ma miejsce 
produkcja lub w którym importer ma swoją 
siedzibę, prosząc go o wsparcie techniczne. 
Ma to miejsce zgodnie z jednolitymi 
zasadami ustanowionymi przez Agencję.

2b. Agencja i rejestrujący mogą się 
porozumiewać we wszystkich kwestiach w 
jednym z języków wybranych przez 
rejestrującego.

Or. de

Uzasadnienie

Die Harmonisierung des Binnenmarktes setzt voraus, dass an einer zentralen Stelle, der 
Agentur, alle Entscheidungen und Stellungnahmen getroffen werden. Dabei ist jedoch auch 
erforderlich, dass die Agentur aus der Expertise der zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten Nutzen ziehen kann und deren technische Unterstützung für die Vorbereitung 
ihrer Entscheidungen und Stellungnahmen anfordern kann. Um die Kommunikation und den 
Austausch von Informationen zwischen der Agentur und dem Registrierungspflichtigen zu 
erleichtern, wovon insbesondere KMU profitieren. Zur Erleichterung insbesondere für KMUs 
muss die Kommunikation mit der Agentur auch in der jeweiligen Sprache des Sitzlandes 
möglich sein, multinationale Unternehmen, die in allen Mitgliedstaaten tätig sind, müssen 
eine Sprache wählen können.

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 752
Artykuł 39

Artykuł 39 skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Eine Vorlage von Prüfvorschlägen ist nicht vorgesehen, da bei der Registrierung bereits alle 
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für die sichere Verwendung relevanten Informationen bereits eingereicht werden. Die 
Prüfaufgabe für die zuständige Behörde / Agentur entfällt somit.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 753
Artykuł 39 ustęp 1

1. Właściwy urząd sprawdza każdą 
propozycję przeprowadzenia badań, 
przedstawioną w dokumentach 
rejestracyjnych albo w aporcie dalszego 
użytkownika, w celu uzyskania informacji
dotyczących substancji określonych w 
załącznikach VII i VIII.

1. Agencja sprawdza każdą propozycję 
przeprowadzenia badań substancji, 
przedstawioną w dokumentach 
rejestracyjnych albo w raporcie dalszego 
użytkownika.

Or. en

Uzasadnienie

Adaptation of information requirements shall be applicable from volumes of 10mtpa and 
higher (see also the amendment to Article 37 and corresponding amendments in Title II)

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

Poprawka 754
Artykuł 39 ustęp 1

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

1. Właściwy urząd, w przypadku kiedy 
metody zatwierdzone przez Agencję nie 
pozwalają na przeprowadzenie oceny 
ryzyka, sprawdza każdą propozycję 
przeprowadzenia badań, przedstawioną w 
dokumentach rejestracyjnych albo w 
raporcie dalszego użytkownika, w celu 
uzyskania informacji dotyczących substancji 
określonych w załącznikach VII i VIII. 

Or. es

Uzasadnienie

La existencia de sistemas homologados por la Agencia evitaría tanto la experimentación con 
animales.
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Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 755
Artykuł 39 ustęp 1

1. Właściwy urząd sprawdza każdą 
propozycję przeprowadzenia badań, 
przedstawioną w dokumentach 
rejestracyjnych albo w aporcie dalszego 
użytkownika, w celu uzyskania informacji 
dotyczących substancji określonych w 
załącznikach VII i VIII.

1. Właściwy urząd sprawdza każdą 
propozycję przeprowadzenia badań, 
przedstawioną w dokumentach 
rejestracyjnych albo w aporcie dalszego 
użytkownika, w celu uzyskania informacji 
dotyczących substancji określonych w 
załącznikach V do VIII.

Or. en

Uzasadnienie

Linked to Amendments of Recital 47 and Article 11 (1). In order to prevent animal testing and 
save costs for industry, and as data from animal tests should only be provided if necessary for 
the safety assessment of a substance, any testing proposals for provision of the information 
specified in Annexes V and VI should also be examined by the competent authority.

Poprawkę złożyli Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Poprawka 756
Artykuł 39 ustęp 1

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

1. Właściwy urząd sprawdza każdą 
propozycję przeprowadzenia badań, 
przedstawioną w dokumentach 
rejestracyjnych albo w aporcie dalszego 
użytkownika, w celu uzyskania informacji 
dotyczących substancji określonych w 
załącznikach VII i VIII testowanych na 
zwierzętach należących do kręgowców.

Or. en

Uzasadnienie

Linked to the amendments on Article 11 paragraphs 1 (c) and (d) by the same authors. It 
should be clarified that all the information in Annexes VII and VIII that does not involve 
vertebrate animal testing should be included directly in the technical dossier. There is no 
reason to submit testing proposals for that information.
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Poprawkę złożyli Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas 
Sjöstedt

Poprawka 757
Artykuł 39 ustęp 1 a (nowy)

1a. W celu zapobieżenia nakładaniu się 
badań, zainteresowane strony w ciągu 90 
dni mogą ustosunkować się do każdej 
propozycji przeprowadzenia badań na 
zwierzętach należących do kręgowców. 
Rejestrujący lub dalszy użytkownik 
uwzględniają wszelkie uwagi i informują 
Agencję, uzasadniając czy, w świetle 
otrzymanych uwag, nadal uważają za 
konieczne przeprowadzenie 
proponowanych badań.

Or. en

Uzasadnienie

Replaces amendment 33 of the draft report.

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 758
Artykuł 39 ustęp 1 a (nowy)

1a. Zainteresowane strony w ciągu 90 dni 
mogą ustosunkować się do każdej 
propozycji przeprowadzenia badań na 
zwierzętach należących do kręgowców. 
Właściwy urząd badający propozycję 
przeprowadzenia badań, przygotowując 
decyzję, uwzględnia wszelkie zgłoszone 
uwagi. 

Or. en

Uzasadnienie

Linked to Amendment of Recital 47a. In order to prevent animal testing, stakeholders 
(including animal welfare organisations) should have the opportunity to submit comments 
when a testing strategy involving tests on animals is proposed by (a) registrant(s). The 
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competent authority should take such comments into account when examining the testing 
proposal and drafting its decision. Experience from the United States High Production 
Volume Chemicals Programme has shown that such a procedure makes a significant 
contribution in preventing animal testing.

Poprawkę złożyli Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle + Chris Davies

Poprawka 759
Artykuł 39 ustęp 1 b (nowy)

1b. Każda decyzja zawierająca propozycję 
przeprowadzenia badań na zwierzętach 
kręgowych, zgodnie z opisem w ust. 2, 
powinna być podjęta w porozumieniu z 
Europejskim Centrum Weryfikacji Metod 
Alternatywnych (ECVAM).

Or. de

Uzasadnienie

Um Tierversuche zu verhindern, soll die zuständige Behörde Experten vom ECVAM 
konsultieren, welche einen aktuellen Wissensstand, Erfahrung und Informationen über die 
laufende Entwicklung auf dem Gebiet der alternativen Testmethoden haben, wenn sie ihre 
Entscheidung über Testvorschläge, welche Tierversuche beinhalten, ausarbeitet. (Thomas 
Ulmer & others)

Linked to Amendment of Recital 47b. In order to prevent animal testing, the competent 
authority should consult ECVAM experts with up-to-date knowledge, experience and 
information on ongoing developments in the field of alternative test methods, in drafting its 
decision on testing proposals involving tests on animals. (Chris Davies)

Poprawkę złożyli Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Poprawka 760
Artykuł 39 ustęp 1 b (nowy)

1b. Przed podjęciem decyzji o 
przeprowadzeniu badań na zwierzętach 
należących do kręgowców, o której mowa w 
ust. 2, zasięga się opinii Europejskiego 
Centrum Weryfikacji Metod 
Alternatywnych (ECVAM).

Or. en
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Uzasadnienie

Linked to the amendment introducing a new recital 47b. Given the rapid advances in the 
development of alternative tests, expert knowledge and experience should be provided to the 
competent authorities when evaluating testing proposals to prevent animal testing and save 
costs.

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

Poprawka 761
Artykuł 39 ustęp 2, część wprowadzająca

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

2. Na podstawie sprawdzenia 
przeprowadzonego zgodnie z ust.1, 1a i 1b 
właściwy urząd przygotuje projekt jednej z 
następujących decyzji, decyzja ta jest 
podejmowana zgodnie z procedurą 
określoną w art.48 i 49:

Or. en

Uzasadnienie

Linked to amendment 33 of the rapporteur and to the amendment by the same authors 
inserting a new paragraph after Article 39, paragraph 1.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 762
Artykuł 39 ustęp 2

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

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

(a) decyzja o wymogu przeprowadzenia 
przez zainteresowanego(ych) 
rejestrującego(ych) albo  dalszego(ych) 
użytkownika(ów) proponowanego badania 
oraz ustalająca termin przedstawienia 
podsumowania badań albo szczegółowego 
podsumowania badań, jeśli wymagane są na 

(a) decyzja o wymogu przeprowadzenia 
przez zainteresowanego(ych) 
rejestrującego(ych) albo  dalszego(ych) 
użytkownika(ów) proponowanego badania 
oraz ustalająca termin przedstawienia 
podsumowania badań albo szczegółowego 
podsumowania badań, jeśli wymagane są na 
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podstawie załącznika I; podstawie załącznika I;
(b) decyzja zgodna z lit. (a), ale zmieniająca 
warunki, w których będzie przeprowadzone 
badanie;

(b) decyzja zgodna z lit. (a), ale zmieniająca 
warunki, w których będzie przeprowadzone 
badanie;

(c) decyzja odrzucająca propozycję 
przeprowadzenia badań.

(c) decyzja odrzucająca propozycję 
przeprowadzenia badań.

Wszelkie decyzje podejmuje się z punku 
widzenia ryzyka.

Or. en

Uzasadnienie

Any decision requiring the registrant to carry out testing must be based on the need 
demonstrated by the registrant that the information is needed for proper risk assessment and 
risk management.

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 763
Artykuł 40 ustęp 1

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

(a) czy informacja zawarta w 
technicznym(ych) dossier
przedłożonym(ych) zgodnie z art. 9 spełnia 
wymagania zawarte w art. 9, 11 i 12 oraz 
załącznikach IV-VIII;

(b) czy dostosowanie się do wymagań w 
zakresie standardowych informacji i 
związanych z nimi uzasadnień 
przedstawione w technicznym(ych) dossier 
jest zgodne z zasadami przedstawionymi w 
załącznikach V-VIII i z ogólnymi zasadami 
przedstawionymi w załączniku IX.

1. Agencja może sprawdzać dokumenty 
rejestracyjne w celu weryfikacji,

czy informacje przedłożone zgodnie z art. 9, 
12 i 13 spełniają wymagania zawarte w tych 
artykułach oraz dołączonych do nich 
załącznikach.

Or. de

Uzasadnienie

Die Agentur soll die Möglichkeit erhalten, alle eingereichten Unterlagen (auch den 
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Stoffsicherheitsbericht und die Sicherheitsdatenblätter) zu überprüfen.

Poprawkę złożyli Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Poprawka 764
Artykuł 40 ustęp 1 litera b a) (nowa)

ba) czy podjęte przez rejestrującego 
przyporządkowanie do stopnia 
priorytetowości zgodnie z art. 9c miało 
miejsce zgodnie z załącznikiem IVa.

Or. de

Uzasadnienie

Steht im Zusammenhang mit Änderungsantrag 2 zu Artikel 9. Die Überprüfung der Selbst-
Zuordnung der Stoffe zu den einzelnen Risikostufen soll der Dossierbewertung unterfallen.

Poprawkę złożyli Françoise Grossetête + Richard Seeber

Poprawka 765
Artykuł 40 ustęp 3

3. Rejestrujący przedstawia wymagane 
informacje Agencji.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Dans le cadre d'une procédure harmonisée, et afin d'éviter toute disparité, l’examen des 
propositions d’essais et des dossiers devrait être conduite par l’Agence; Agence qui 
s'appuiera sur un réseau européen d’agences et d’instituts d’évaluation. D'autre part, il 
appartient également à l'Agence d'aider à la réalisation des dossiers et de proposer des 
recommandations de présentation. (Françoise Grossetête)

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 766
Artykuł 40 ustęp 3

3. Rejestrujący przedstawia wymagane 3. Rejestrujący przedstawia wymagane 
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informacje Agencji. informacje Agencji w rozsądnym terminie 
ustalanym przez Agencję. Termin ten nie 
przekracza sześciu miesięcy. Agencja 
wycofuje numer rejestracyjny, jeśli 
rejestrujący nie przedstawi wymaganych 
informacji w wyznaczonym terminie.

Or. en

Uzasadnienie

A registrant might have passed the completeness check as stipulated in Article 18, but the 
information requirements might nevertheless not be fulfilled. Non-compliance with the 
information requirements should have clear consequences. Registrants should have no more 
than one chance within a maximum of six months to correct flawed registrations. This could 
ensure good quality and avoid never-ending disputes between the authorities and registrants.
The wording is in line with the provisions for the completeness check in Article 18.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 767
Artykuł 40 ustęp 3 a (nowy)

3a. Agencja ustala roczny plan oceny 
dokumentów rejestracyjnych, w 
szczególności w celu oceny ich ogólne 
jjakości. Plan ten jest dostępny na stronach 
internetowych Agencji.

Or. fr

Uzasadnienie

Dans le cadre d'une procédure harmonisée, et afin d'éviter toute disparité, l’examen des 
propositions d’essais et des dossiers devrait être conduite par l’Agence; Agence qui 
s'appuiera sur un réseau européen d’agences et d’instituts d’évaluation. D'autre part, il 
appartient également à l'Agence d'aider à la réalisation des dossiers et de proposer des 
recommandations de présentation.

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

Poprawka 768
Artykuł 40 ustęp 3 a (nowy)
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3a. Agencja sporządza roczny plan oceny 
wniosków o rejestrację, w szczególności w 
celu oceny ich ogólnej jakości. Plan ten 
określa w szczególności minimalną liczbę 
wniosków o rejestrację, które mają być 
ocenione w danym okresie.   Ilość ta jest nie 
mniejsza niż 5% średniej rocznej ilości 
wniosków o rejestrację w okresie ubiegłych 
trzech lat. Plan publikowany jest na stronie 
internetowej Agencji.

Or. en

Uzasadnienie

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.
Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report.

In particular, this amendment covers amendment 34 in the draft report.

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 769
Artykuł 40 ustęp 3 a (nowy)

3a. Właściwy urząd sprawdza wyrywkowo 
zawartość nie mniej niż 5% wniosków o 
rejestrację zgodnie z ust. 1 lit. a i b.

Or. en

Uzasadnienie

There is currently no mandatory evaluation of the quality and content of the registration 
dossiers, as the Agency will only check for completeness (Article 18(2)). Given that a recent 
evaluation by Competent Authorities of Member States found that only 31% of safety data 
sheets were fully accurate, we consider it vital that an audit of at least 5% of the dossiers is 
required in order to ensure and motivate company to submit accurate informations.
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Poprawkę złożyli Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt + Françoise 
Grossetête

Poprawka 770
Artykuł 40 ustęp 3 b (nowy)

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

Or. en

Uzasadnienie

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.
Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report.

In particular, this amendment covers amendment 34 in the draft report (Guido Sacconi & 
others).

Dans le cadre d'une procédure harmonisée, et afin d'éviter toute disparité, l’examen des 
propositions d’essais et des dossiers devrait être conduite par l’Agence; Agence qui 
s'appuiera sur un réseau européen d’agences et d’instituts d’évaluation. D'autre part, il 
appartient également à l'Agence d'aider à la réalisation des dossiers et de proposer des 
recommandations de présentation. (Françoise Grossetête)

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 771
Artykuł 41 ustęp 1

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

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

Or. de
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Poprawkę złożyli Werner Langen + Richard Seeber

Poprawka 772
Artykuł 41 ustęp 2

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

2. Kiedy ocena dossier jest ukończona, 
Agencja powiadamia Komisję, 
rejestrującego i właściwe urzędy Państw 
Członkowskich o swoich wnioskach, czy i 
jak korzystać z uzyskanych informacji dla
celów art. 56 ust. 3 i art. 66 ust. 2.

Or. de

Uzasadnienie

The evaluation process stops here, unless the Agency decides, in accordance with Art. 43 bis 
a, that a substance evaluation is needed and justified. (Richard Seeber)

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 773
Artykuł 41 ustęp 2

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Steht im Zusammenhang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 38.
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Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 774
Artykuł 41 ustęp 2

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

2. Kiedy ocena dossier jest ukończona, lub 
uznano, że ocena bezpieczeństwa 
chemicznego jest nieodpowiednia do 
kontroli tego ryzyka, właściwy urząd 
korzysta z informacji uzyskanych w toku tej 
oceny dla celów art. 43a bis ust.1, art. 56 ust. 
3 i art. 66 ust. 2 i przekazuje je Komisji, 
Agencji i innym Państwom Członkowskim. 
Właściwy urząd informuje Komisję, 
Agencję, rejestrującego i właściwe urzędy 
innych Państw Członkowskich o jego 
wnioskach, czy i jak korzystać z uzyskanych 
informacji.

Or. en

Uzasadnienie

A competent authority should also be entitled to act if the chemical safety assessment is found 
to be inadequate. This could help to ensure good quality of the chemical safety assessment  
and avoid never-ending disputes between the authorities and registrants.

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

Poprawka 775
Artykuł 41 ustęp 2

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.
Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report.

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 776
Artykuł 42

Artykuł 42 skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Eine Vorlage von Prüfvorschlägen ist nicht vorgesehen, da bei der Registrierung bereits alle 
für die sichere Verwendung relevanten Informationen bereits eingereicht werden. Die 
Prüfaufgabe für die zuständige Behörde / Agentur entfällt somit.
Zudem ist es nicht akzeptabel, bis zu fünf Jahre nach Einreichung von Versuchsvorschlägen 
auf eine Entscheidung der Behörden zu warten.

Poprawkę złożyli Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter + Elisabeth 
Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber + Richard Seeber

Poprawka 777
Artykuł 42 ustęp 1

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.
Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report. (Guido 
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Sacconi & others) 

Die Streichung des Absatzes 1 steht im Zusammenhang mit Änderungsantrag 15 zu Artikel 38.
Die Streichung der Absätze 3 und 4 steht in Zusammenhang mit den Änderungsanträgen 5 bis 
7 zu Artikeln 26 bis 26 b. (Elisabeth Jeggle & others) 

For reasons of simplification and concentration of the process, the Agency should be in 
charge of all evaluation tasks and should have sole decision power on all aspects of 
evaluation, for the purposes of consistency, legal certainty and efficiency. (Richard Seeber)

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

Poprawka 778
Artykuł 42 ustęp 2

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.
Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report. (Guido 
Sacconi & others)

Poprawkę złożyli Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Poprawka 779
Artykuł 42 ustęp 3 i 4

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

(a) w okresie 5 lat od dnia wejścia w Sycie 
niniejszego rozporządzenia, w przypadku 
wszystkich rejestracji otrzymanych w 

skreślony
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terminie określonym w art. 21 ust. 1, 
zawierających propozycje przeprowadzenia 
badań w celu wypełnienia wymagań w 
zakresie informacji określonych w 
załącznikach VII i VIII;

(b) w okresie 9 lat od dnia wejścia w Sycie 
niniejszego rozporządzenia, w przypadku 
wszystkich rejestracji otrzymanych w 
terminie określonym w art. 21 ust. 2, 
zawierających propozycje przeprowadzenia 
badań w celu wypełnienia wymagań w 
zakresie informacji określonych jedynie w 
załączniku VII;

(c) po upływie terminów określonych w lit. 
(a) i (b) w przypadku wszelkich rejestracji 
zawierających propozycje przeprowadzenia 
badań otrzymanych w terminie określonym 
w art. 21 ust. 3.

Or. de

Uzasadnienie

Die Streichung des Absatzes 1 steht im Zusammenhang mit Änderungsantrag 15 zu Artikel 38. 
Die Streichung der Absätze 3 und 4 steht in Zusammenhang mit den Änderungsanträgen 5 bis 
7 zu Artikeln 26 bis 26 b.

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 780
Artykuł 42 ustęp 3 litera a) i b)

(a) w okresie 5 lat od dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, w przypadku 
wszystkich rejestracji otrzymanych w 
terminie określonym w art. 21 ust.1, 
zawierających propozycje przeprowadzenia 
badań w celu wypełnienia wymagań w 
zakresie informacji określonych w 
załącznikach VII i VIII;

(a) w okresie 5 lat od dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, w przypadku 
wszystkich rejestracji otrzymanych w 
terminie określonym w art. 21 ust.1, 
zawierających propozycje przeprowadzenia 
badań w celu wypełnienia wymagań w 
zakresie informacji określonych w 
załącznikach V do VIII;

(b) w okresie 9 lat od dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, w przypadku 
wszystkich rejestracji otrzymanych w 
terminie określonym w art. 21 ust.2, 

(b) w okresie 9 lat od dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, w przypadku 
wszystkich rejestracji otrzymanych w 
terminie określonym w art. 21 ust. 2, 
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zawierających propozycje przeprowadzenia 
badań w celu wypełnienia wymagań w 
zakresie informacji określonych jedynie w 
załączniku VII,

zawierających propozycje przeprowadzenia 
badań w celu wypełnienia wymagań w 
zakresie informacji określonych w 
załącznikach V do VII;

Or. en

Uzasadnienie

Linked to Amendments of Recital 47, Article 11 (1) and Article 39 (1).

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 781
Artykuł 42 ustęp 3 litera a), b) i c)

(a) w okresie 5 lat od dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, w przypadku 
wszystkich rejestracji otrzymanych w 
terminie określonym w art. 21 ust.1, 
zawierających propozycje przeprowadzenia 
badań w celu wypełnienia wymagań w 
zakresie informacji określonych w 
załącznikach VII i VIII;

(a) w okresie 5 lat od dnia złożenia 
propozycji przeprowadzenia badań w 
przypadku wszelkich rejestracji 
otrzymanych w terminie określonym w art. 
21 ust. 1 oraz

(b) w okresie 9 lat od dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, w przypadku 
wszystkich rejestracji otrzymanych w 
terminie określonym w art. 21 ust.2, 
zawierających propozycje przeprowadzenia 
badań w celu wypełnienia wymagań w
zakresie informacji określonych jedynie w 
załączniku VII,

(b) w okresie 9 lat od dnia złożenia 
propozycji przeprowadzenia badań w 
przypadku wszelkich rejestracji 
otrzymanych w terminie określonym w art. 
21 ust. 2;

(c) po upływie terminów określonych w lit. 
(a) i (b), w przypadku wszelkich rejestracji 
zawierających propozycje przeprowadzenia 
badań, otrzymanych w terminie określonym 
w art.21 ust. 3.

(c) po upływie terminów określonych w lit. 
(a) i (b), w przypadku wszelkich rejestracji 
otrzymanych w terminie określonym w 
art.21 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

See AM to Art. 9 1 (a) (ix).
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Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 782
Artykuł 42 ustęp 3 litera (b a) (nowa)

(ba ) w okresie 12 lat od daty wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia, w 
przypadku wszystkich rejestracji 
otrzymanych w terminie określonym w art. 
21 ust. 3, zawierających propozycje 
przeprowadzenia badań w celu wypełnienia 
wymagań w zakresie informacji 
określonych jedynie w załączniku VII; 

Or. nl

Uzasadnienie

In artikel 21 wordt een nieuw lid toegevoegd met stoffen die na negen jaar geregistreerd 
moeten worden. Hiervoor moet er ook een nieuw lid in dit artikel ingevoegd worden (Pakket 
prioriteit Blokland).

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 783
Artykuł 42 ustęp 3 litera (c)

(c) po upływie terminów określonych w lit. 
(a) i (b), w przypadku wszelkich rejestracji 
zawierających propozycje przeprowadzenia 
badań, otrzymanych w terminie określonym 
w art.21 ust. 3.

(c) po upływie terminów określonych w lit. 
(a), (b) i (b)a, w przypadku wszelkich 
rejestracji zawierających propozycje 
przeprowadzenia badań, otrzymanych w 
terminie określonym w art.21 ust. 3a.

Or. nl

Uzasadnienie

In artikel 21 wordt een nieuw lid toegevoegd met stoffen die na negen jaar geregistreerd 
moeten worden. Hiervoor moet er ook een nieuw lid in dit artikel ingevoegd worden (Pakket 
prioriteit Blokland).

Poprawkę złożyli Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Poprawka 784
Artykuł 42 ustęp 3 litera c)
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(c) po upływie terminów określonych w lit. 
(a) i (b), w przypadku wszelkich rejestracji 
zawierających propozycje przeprowadzenia 
badań, otrzymanych w terminie określonym 
w art.21 ust. 3.

(c) w okresie 14 lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia w przypadku 
wszelkich rejestracji zawierających 
propozycje przeprowadzenia badań, 
otrzymanych w terminie określonym w 
art.21 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

There should also be a clear deadline for the evaluation of testing proposals for substances 
between 1 and 10 tonnes.

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

Poprawka 785
Artykuł 42 ustęp 4

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.
Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report. (Guido 
Sacconi)

For reasons of simplification and concentration of the process, the Agency should be in 
charge of all evaluation tasks and should have sole decision power on all aspects of 
evaluation, for the purposes of consistency, legal certainty and efficiency. (Richard Seeber)

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

Poprawka 786
Artykuł 42 ustęp 4 a (nowy)
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4a. Lista wniosków o rejestrację 
poddawanych ocenie zgodnie z art. 39 jest 
udostępniana Państwom Członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.
Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report.

Poprawkę złożyli Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Poprawka 787
Artykuł 42 ustęp 4 a (nowy)

4a. Obowiązek podania informacji jest 
spełniany w okresie 2 lat od zakończenia 
oceny propozycji przeprowadzenia badań. 

Or. en

Uzasadnienie

There should also be a clear deadline for the actual carrying out of the testing.

Poprawkę złożyli Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter + Werner 
Langen + Richard Seeber

Poprawka 788
Artykuł 43 ustęp 1

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
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time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.
Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report. (Guido 
Sacconi & others) 

Eine Vorlage von Prüfvorschlägen ist nicht vorgesehen, da bei der Registrierung bereits alle 
für die sichere Verwendung relevanten Informationen bereits eingereicht werden. (Werner 
Langen)

For reasons of simplification and concentration of the process, the Agency should be in 
charge of all evaluation tasks and should have sole decision power on all aspects of 
evaluation, for the purposes of consistency, legal certainty and efficiency. (Richard Seeber)

Poprawkę złożyli Werner Langen + Richard Seeber

Poprawka 789
Artykuł 43 ustęp 3

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

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Eine Vorlage von Prüfvorschlägen ist nicht vorgesehen, da bei der Registrierung bereits alle 
für die sichere Verwendung relevanten Informationen bereits eingereicht werden. (Werner 
Langen)

For reasons of simplification and concentration of the process, the Agency should be in 
charge of all evaluation tasks and should have sole decision power on all aspects of 
evaluation, for the purposes of consistency, legal certainty and efficiency. (Richard Seeber)

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

Poprawka 790
Artykuł 43 ustęp 3

3. Kiedy właściwy urząd Państwa 
Członkowskiego zakończy działania 
związane z oceną zgodne z art. 40 w 

3. Lista wniosków o rejestrację 
poddawanych ocenie zgodnie z art. 40 jest 
udostępniana Państwom Członkowskim.
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odniesieniu do substancji wprowadzonej, 
zawiadomi o tym Agencję.

Or. en

Uzasadnienie

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.
Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report.

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 791
Artykuł 43 -a (nowy)

ROZDZIAŁ 2A
BADANIE WNIOSKÓW O REJESTRACJĘ 
SUBSTANCJI W ILOŚCI OD 1 DO 10 TON

Artykuł 43a
Ustalanie substancji objętych obowiązkiem 

udzielania dalszych informacji
1. Agencja może przeprowadzić badanie 
wszystkich wniosków o rejestrację 
substancji, które zostały zarejestrowane w 
ilości jedynie poniżej 10 ton, w celu 
ustalenia substancji objętych obowiązkiem 
dostarczania dalszych informacji 
wymienionych w załączniku V, które 
spełniają co najmniej dwa z poniższych 
warunków:
(a) substancje mogące spowodować 
poważne zagrożenie ze względu na:
(i) użytkowanie przez konsumentów; lub
(ii) szerokie zastosowanie profesjonalne; lub
(ii) szerokie zastosowanie przemysłowe;
(b) substancje, o których wpływie na 
zdrowie ludzkie lub właściwościach 
środowiskowych dostarczono najmniej 
informacji;
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(c) substancje, odnośnie których dowody 
naukowe wskazują, że mogą one spełnić 
warunki zaklasyfikowania jako rakotwórcze, 
mutagenne i upośledzające płodność, 
kategorii 1 lub 2, lub mogą spełnić warunki 
wymienione w załączniku XII, i o których 
wskazanych własnościach niebezpiecznych 
dostępnych jest najmniej informacji. 
(d) substancje, które zostały zarejestrowane 
przez co najmniej 20 rejestrujących; jeżeli ci 
rejestrujący nie wykazali, że nie istnieje 
ryzyko, lub na brak ryzyka nie wskazują 
dowody naukowe;
(e) substancje, w przypadku których wyniki 
działań przymusu administracyjnego lub 
nadzoru podejmowane w Państwach 
Członkowskich wskazują na możliwość 
szkodliwości dla zdrowia ludzkiego lub 
środowiska.  
2. Agencja wymaga od rejestrujących 
substancje ustalone na podstawie badań 
dostarczenia w przeciągu roku, zgodnie z 
art. 12,  informacji wymienionych w 
załączniku V. 
3. Agencja może zaproponować Komisji 
dalsze kryteria badania. Zgodnie z 
procedurą opisaną w art. 130 ust. 3 Komisja 
podejmuje decyzję o włączeniu dalszych 
kryteriów do załącznika IIIA.

Or. en

Uzasadnienie

These amendments enable the Agency to identify substances for which no full Annex V data 
set is available and that could pose a high risk. For these priority substances missing 
information compared to that information set out in Annex V shall be generated and 
submitted by enterprises. The screening criteria cover empty dossier, suspicion of CMR and 
PBT, widespread exposure, cumulative volumes, and problems identified in enforcement 
measures. In the interest of workability and proportionality, at least two of these criteria must 
be met for the substance to be selected. (amendment linked to amendment to Article 5, 
paragraph 4)
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Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 792
Artykuł 43 -a b (nowy)

Artykuł 43 -ab
Opracowanie dodatkowych informacji w 

przypadku licznych rejestrujących
1. Jeżeli liczni rejestrujący są zobowiązani 
do dostarczenia informacji wymienionych 
w załączniku V przy rejestracji tej samej 
substancji, Agencja przekazuje każdemu 
rejestrującemu dane pozostałych 
rejestrujących. Są oni wspólnie 
odpowiedzialni za dostarczenie informacji. 
2. Wszyscy rejestrujący tę samą substancję 
mają trzy miesiące na uzgodnienie, który z 
nich dostarcza informacje w imieniu ich 
wszystkich. W przypadku braku 
porozumienia Agencja wyznacza jednego z 
rejestrujących do dostarczenia informacji.
3. Koszt dostarczenia brakujących 
informacji wymaganych do spełnienia 
warunków wymienionych w załączniku V 
dzielony jest równo pomiędzy wszystkich 
rejestrujących tę substancję, chyba że 
zawarto inne porozumienie. 

Or. en

Uzasadnienie

In case of multiple registrants only one data set will be generated and cost will be shared 
between all registrants of that substance.
(amendment linked to Article 5, paragraph 4)

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 793
Artykuł 43 -a c (nowy)

Article 43 -ac 
Badanie dodatkowych informacji

1. Agencja bada informacje dostarczone na 
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mocy niniejszego Rozdziału i przygotowuje, 
w razie konieczności, decyzje zgodnie z art. 
40.
2. Agencja informuje Komisję, Państwa 
Członkowskie i rejestrującego o swoich 
wnioskach, jeżeli zaleca poddanie danej 
substancji ocenie, lub zastosowanie środków 
przewidzianych w Tytule VII lub VIII.

Or. en

Uzasadnienie

For information submitted for priority substances identified as a result of the screening, a 
dossier evaluation – compliance  check – will be performed, and, if necessary, other parts of 
the REACH system as set out in the Commission proposal may be applied.
(amendment linked to Article 5, paragraph 4)

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 794
Artykuł 43 a (nowy)

Artykuł 43a
Minimalna liczba ocen substancji

Agencja ustala co roku minimalną liczbę 
ocen substancji, które powinny być 
przeprowadzone w ciągu roku w celu 
przyczynienia się do rozpoznania substancji 
wymagających dalszych badań lub działań. 

Or. en

Uzasadnienie

It is important to establish a minimum number of substance evaluations. This would improve 
the quality control and the identification of problematic substance.

Poprawkę złożyły Dorette Corbey + Anja Weisgerber

Poprawka 795
Artykuł 43a, tytuł
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Kryteria oceny substancji Kryteria oceny i priorytetowa lista 
substancji do oceny

Or. en

Uzasadnienie

This amendment complements the rapporteur´s amendment 35. It is important that the criteria 
for evaluation address the potential synergetic effects from a mix of chemicals . Particular 
account should be taken of the effects on childeren in the perinatal phase as well as women.
(Dorette Corbey)

Steht im Zusammenhang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 38. (Anja Weisgerber)

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 796
Artykuł 43a ustęp 1

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

1. W celu zapewnienia zharmonizowanego 
podejścia, Agencja opracowuje kryteria 
ustalania priorytetów dla substancji w celu 
przeprowadzania dalszej oceny. Ustalanie 
priorytetów powinno odbywać się w oparciu 
o stwarzane ryzyko. W kryteriach oceny 
bierze się pod uwagę dane dotyczące 
zagrożenia, narażenia, możliwych efektów 
synergicznych mieszanek substancji 
chemicznych, wpływu na rozwój płodu, 
zdrowia kobiet (ciężarnych) i dzieci oraz 
zakresów tonażu. Agencja podejmuje 
decyzję odnośnie kryteriów ustalania 
priorytetów dla substancji w celu 
przeprowadzania dalszej oceny.

Or. en

Uzasadnienie

This amendment complements the rapporteur´s amendment 35. It is important that the criteria 
for evaluation address the potential synergetic effects from a mix of chemicals . Particular 
account should be taken of the effects on childeren in the perinatal phase as well as women.
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Poprawkę złożyli Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyterm + Anja 
Weisgerber + Françoise Grossetête

Poprawka 797
Artykuł 43a ustęp 1

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.
Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report. In particlar 
this amendment covers amendment 35 in the draft report. (Guido Sacconi & others)

Steht im Zusammenhang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 38. (Anja Weisgerber)

Dans l'optique d'un règlement harmonisée, l’Agence doit être responsable de l’établissement 
du projet de plan glissant communautaire. Cependant, afin de faciliter la conception du plan 
glissant et l’intervention des Etats membres au cours de sa mise au point, il reste essentiel 
que l’Agence, en lien avec les Etats membres, propose des critères qui permettent de 
déterminer quelles sont les substances prioritaires à l’évaluation. (Françoise Grossetête)

Poprawkę złożył Christofer Fjellner

Poprawka 798
Artykuł 43a ustęp 1

W celu zapewnienia zharmonizowanego 
podejścia, Agencja opracowuje kryteria 

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

ustalania priorytetów dla substancji w 
celu przeprowadzania dalszej oceny. 
Ustalanie priorytetów powinno odbywać 
się w oparciu o stwarzane ryzyko. W 
kryteriach oceny bierze się pod uwagę 
dane dotyczące zagrożenia, narażenia i 
zakresów tonażu. Agencja podejmuje 
decyzję odnośnie kryteriów ustalania 
priorytetów dla substancji w celu 
przeprowadzania dalszej oceny. Państwa 
Członkowskie stosują te kryteria przy 
przygotowywaniu planów kroczących 
(ang.rolling plans ). Punktem wyjścia 
zarówno dla kryteriów ustalania 
priorytetów i późniejszej oceny powinno 
być wykorzystanie dostępnego 
personelu przede wszystkim do oceny 
substancji, co do których istnieje 
uzasadnione podejrzenie, że ich użycie 
stanowi ryzyko dla zdrowia ludzkiego 
lub środowiska.

Or. sv

Uzasadnienie

Då vi har begränsade personella resurser måste vi prioritera de mest riskabla ämnena först. 
Denna skrivning tydliggör denna prioritering.

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 799
Artykuł 43a ustęp 1

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

W celu zapewnienia zharmonizowanego 
podejścia opartego na ryzyku zawartym w 
decyzjach dotyczących wyboru substancji
Agencja opracowuje kryteria dalszej oceny 
substancji.  W kryteriach oceny bierze się 
pod uwagę dane dotyczące zagrożenia, 
narażenia i zakresów tonażu. Te kryteria 
precyzują okoliczności, w których 
informacje przekazywane zgodnie z tytułem 
II i ocena dossier wymieniona w tytule VI 
są uważane za niewystarczające dla 
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oceny. Państwa Członkowskie stosują te 
kryteria przy przygotowywaniu planów 
kroczących (ang.rolling plans ).

ocenienia i poradzenia sobie z poziomem 
ryzyka substancji oraz jej 
zidentyfikowanego(ych) zastosowania(ń).

Or. it

Uzasadnienie

L’Agenzia deve basare le proprie decisioni relative alle valutazioni su criteri armonizzati e 
trasparenti.
Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti 
nel Titolo VI: Valutazione delle sostanze. (Alessandro Foglietta and others)

L’Agenzia deve basare le proprie decisioni relative alle valutazioni su criteri armonizzati e 
trasparenti, come ad esempio:

- considerazioni che portano a requisiti di informazione che eccedono gli Allegati 
da V a VIII;

- unione dei risultati delle Valutazioni del Dossier di diverse registrazioni della 
stessa o di simili sostanze;

- necessità di risolvere i risultati discordanti dei dossier di Valutazione di diverse 
registrazioni della stessa o di simili sostanze.  

Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti 
nel Titolo VI: Valutazione delle sostanze. (Marcello Vernola and others)

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 800
Artykuł 43a ustęp 1 a (nowy)

1a. Agencja stosuje takie kryteria przy 
ustalaniu listy priorytetów dla substancji w 
celu przeprowadzania dalszej oceny.
Agencja ustala tę listę na podstawie opinii
Komisji Państw Członkowskich. Substancje 
wpisuje się na listę jeśli istnieją powody do 
przypuszczenia (na podstawie oceny 
dokumentów przez jeden z właściwych 
urzędów, o których mowa w art. 38, lub na 
podstawie jakiegokolwiek innego 
stosownego źródła, w tym informacji 
zawartych we wniosku rejestracyjnym), że 
dana substancja stanowi ryzyko dla zdrowia 
lub środowiska, w szczególności z jednej z 
poniższych przyczyn: 
(a) podobieństwo strukturalne substancji do 
znanych substancji wzbudzających obawy 
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lub do substancji, które są trwałe i mają 
zdolność do bioakumulacji, sugerujące, że 
substancja albo jeden lub więcej produktów 
jej przemian ma właściwości wzbudzające 
obawy lub jest trwała i ma zdolność do 
bioakumulacji;
(b) łączny tonaż wynikający z rejestracji 
przedłożonych przez kilku rejestrujących.
(c) możliwość synergicznego oddziaływania 
mieszanki substancji chemicznych;
(d) możliwość oddziaływania na rozwój 
płodu oraz zdrowie kobiet i dzieci.

Or. en

Uzasadnienie

Linked to amendment to Article 43a, this amendments complements the rapporteur´s 
amendment 36.

Poprawkę złożyła Mojca Drčar Murko

Poprawka 801
Artykuł 43a a (nowy)

a. Agencja może przeprowadzić badanie 
wszystkich  wniosków o rejestrację 
substancji, które zostały zarejestrowane w 
ilości jedynie poniżej 10 ton, w celu 
ustalenia substancji objętych obowiązkiem 
dostarczania dalszych informacji, które 
spełniają co najmniej dwa z warunków 
wymienionych w załączniku IC.
Agencja określa również dla każdej 
kombinacji wybranych kryteriów, czy 
dostarczone mają być wszystkie, czy tylko 
określone informacje, o których mowa w 
załączniku V.
Agencja przeprowadza pierwsze badanie 
dokumentacji rejestracyjnych nie później 
niż [13] lat po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.
b. Agencja informuje o tym fakcie 
rejestrujących substancje ustalone na 
podstawie tego badania, jak też o 
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dodatkowych informacjach, które mają być 
dostarczone. Agencja publikuje na swej 
stronie internetowej listę substancji 
ustalonych na podstawie każdego badania.
c. Rejestrujący substancje opublikowane i 
ustalone na podstawie badań dostarczają w 
przeciągu [3] lat, zgodnie z art. 12, 
wszystkie informacje wymienione w 
załączniku V lub określone informacje, 
które wskazuje Agencja.
d. Zgodnie z postępowaniem, o którym 
mowa w art. 130 ust. 3, Komisja może 
podjąć decyzję o włączeniu nowych 
kryteriów do załącznika IC lub o zmianie 
zawartych w nim kryteriów.

Or. en

Uzasadnienie

Existing Article 43 a to be renumbered as Article 43 a (1).

In order to permit effective prioritisation for the purposes of enhanced information gathering, 
it is appropriate to focus on those dossiers where there is the greatest probability that this 
further information will contribute to the effective management of risk. Dossiers satisfying 
two or more of the prioritisation criteria listed in Annex IC (new) should be afforded a higher 
degree of priority. These criteria would also increase effectiveness of the dossier evaluation 
process by providing an equivalent prioritisation mechanism for the selection of low volume 
substance dossiers for evaluation. Depending on the combination of criteria selected, the 
Agency shall also specify whether all the information in Annex V is to be submitted, or 
whether only specific information is required. This would enable the entire information set to 
be requested whenever this was considered necessary, or alternatively to assist further 
prioritisation by requesting only relevant information. It should, for example, be possible to 
request only the ecotoxicological endpoints in cases when only environmental concerns were 
probable. The information required shall be specified in order to ensure legal certainty. It 
should also be possible for the Agency to conduct more than one screening, in order to permit 
a more effective use of the Agency’s resources.

In order to improve access to information and assist SMEs, it is also appropriate to make the 
list of prioritised substances available on the Agency’s website.

Dossiers for prioritised substances should be updated within a specified period of time.

It should be possible to include new prioritisation criteria in Annex IC, or amend existing 
ones, in order to reflect new concerns, as well as in the light of experience. Article 128 
already provides that the Annexes may be amended through the regulatory comitology 
procedure.
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Poprawkę złożyli Françoise Grossetête + Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt + Lena 
Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Poprawka 802
Artykuł 43a a, tytuł

Właściwy urząd Wspólnotowy plan kroczący

Or. fr

Uzasadnienie

Pour une meilleure efficacité, il parait important de disposer d'un seul plan glissant 
communautaire, et non pas une superposition de plans glissants nationaux. Aussi, il 
appartient à l'Agence de réaliser ce plan glissant; plan glissant qui doit prendre en compte 
les préoccupations des Etats membres. 
Pour faire face à ses obligations au titre de cet article, l’Agence doit s’appuyer, non 
seulement sur ses ressources internes, mais sur un réseau d’instituts et d’agences placé 
auprès d’elle. Elle tient compte pour la répartition des travaux des propositions formulées 
par des Etats membres et des caractéristiques des éventuelles candidatures de ces 
organismes. (Françoise Grossetête)

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.
Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report. 
In particular, this amendment covers amendments 36, 38, 39, 40 and 41 in the draft report. 
(Guido Sacconi & others)

Poprawkę złożyli Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Poprawka 803
Artykuł 43a a ustęp 1

1. Państwo Członkowskie wprowadza 
substancję do planu kroczącego (ang. 
rolling plan ), aby zostać właściwym 
urzędem dla celów art. 44, 45 i 46, jeżeli to 
Państwo Członkowskie w wyniku oceny 
dossier przez właściwy urząd, o którym 
mowa w art. 38, albo na podstawie 
informacji z innego odpowiedniego źródła, 
włączając w to informacje z dokumentu(ów) 
rejestracyjnego(ych), ma powody, żeby 

1. W oparciu o ustaloną kolejność 
kryteriów dla substancji zgodnie z art. 43 a 
Agencja sporządza rejestr substancji, które 
w pierwszej kolejności należy poddać 
ocenie i co do których, zwłaszcza w wyniku 
oceny dossier, o którym mowa w art. 38, 
przekazania informacji zgodnie z art. 20, 22 
i 35, albo na podstawie informacji z innego 
odpowiedniego źródła, włączając w to 
informacje z dokumentu(ów) 
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podejrzewać, że substancja stanowi ryzyko 
dla zdrowia albo środowiska, w 
szczególności na podstawie jednego z 
następujących:

rejestracyjnego(ych), ma powody, żeby 
podejrzewać, że substancja stanowi ryzyko 
dla zdrowia albo środowiska, w 
szczególności na podstawie jednego z 
następujących:

Or. de

Uzasadnienie

Um das Verfahren zu vereinfachen und um ein Ungleichgewicht zwischen den Mitgliedstaaten 
aufgrund eines dezentralisierten Verfahrens zu vermeiden, soll im Rahmen der 
Stoffbewertung der Agentur die Aufgabe übertragen werden, das Verzeichnis der vorrangig 
zu bewertenden Stoffe auszuarbeiten und die Mitgliedsstaaten zu bestimmen, die für die 
Bewertung der einzelnen Stoffe zuständig sein sollen. Die zu bewertenden Stoffe sind zu 
veröffentlichen. Dies erhöht die Transparenz des Verfahrens.

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 804
Artykuł 43a a ustęp 1

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

(a) podobieństwo strukturalne substancji do 
znanych substancji wzbudzających obawy 
lub do substancji, które są trwałe i mają 
zdolność do bioakumulacji, sugerujące, że 
substancja albo jeden lub więcej produktów 
jej przemian ma właściwości wzbudzające 
obawy lub jest trwała i ma zdolność do 
bioakumulacji;

Jeżeli Agencja uważa, iż konieczna jest 
ocena substancji, wówczas podejmuje 
decyzję zgodnie z art. 43a, 48 i 49.

W przypadku podjęcia pozytywnej decyzji 
Agencja wprowadza daną substancję do 
planu kroczącego dla celów art. 44-46. Ze 
względu na istniejące ryzyko plan ten 
należy traktować priorytetowo.
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(b) łączny tonaż wynikający z rejestracji 
przedłożonych przez kilku rejestrujących.

Or. de

Uzasadnienie

Eine Stoffbewertung kann nur in Gang gebracht werden, wenn die Kriterien nach Artikel 43 
erfüllt sind.

Eine weitergehende Bewertung wird von der Agentur nur vorgenommen, wenn der Stoff und 
seine Verwendungen die in Artikel 43a aufgeführten Kriterien für eine solche Bewertung 
erfüllen.

Das Verfahren entfällt, da die Agentur den fortlaufenden Plan selbst erstellt.

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 805
Artykuł 43a a ustęp 1

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

1. W przypadku kiedy Agencja uważa, że 
substancja powinna zostać poddana ocenie, 
podejmuje decyzję na podstawie art. 43a, 48 
i 49. Jeżeli decyzja jest pozytywna, Agencja 
włącza substancję do planu kroczącego dla 
celów art. 44 do 46. Ustalanie priorytetów 
dla planu kroczącego odbywa się w oparciu 
o stwarzane ryzyko.

(a) podobieństwo strukturalne substancji do 
znanych substancji wzbudzających obawy 
lub do substancji, które są trwałe i mają 
zdolność do bioakumulacji, sugerujące, że 
substancja albo jeden lub więcej produktów 
jej przemian ma właściwości wzbudzające 
obawy lub jest trwała i ma zdolność do 
bioakumulacji;
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(b) łączny tonaż wynikający z rejestracji 
przedłożonych przez kilku rejestrujących.

Or. it

Uzasadnienie

Si può iniziare la Valutazione di una sostanza solo se sono rispettati i criteri dell’Art. 43 bis. 
Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti 
nel Titolo VI: Valutazione delle sostanze.

Poprawkę złożyła Karin Scheele

Poprawka 806
Artykuł 43a a ustęp 1

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

(a) podobieństwo strukturalne substancji do 
znanych substancji wzbudzających obawy 
lub do substancji, które są trwałe i mają 
zdolność do bioakumulacji, sugerujące, że 
substancja albo jeden lub więcej produktów 
jej przemian ma właściwości wzbudzające 
obawy lub jest trwała i ma zdolność do 
bioakumulacji;

(b) łączny tonaż wynikający z rejestracji 
przedłożonych przez kilku rejestrujących.

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

Or. de
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Uzasadnienie

Da die Auswahl der Stoffe, die einer Stoffevaluierung unterzogen werden, gemäß den 
Richtlinien der Agentur (vgl. Artikel 43a) erfolgt und da die Entscheidung gemäß Artikel 44, 
weshalb gegebenenfalls weitere Prüfungen vorgeschrieben werden, mit einer Begründung 
versehen ist, wird vorgeschlagen, an dieser Stelle keinen weiteren Einschränkungen der 
Gründe vorzusehen, nach denen ein Stoff der Evaluierung unterzogen werden kann. Damit 
wird sichergestellt, dass das Verfahren der Stoffevaluierung ausreichende Flexibilität 
aufweist, um auch auf neuartige Risikotypen anwendbar zu sein.

Poprawkę złożyli Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Poprawka 807
Artykuł 43a a ustęp 1

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

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

(a) podobieństwo strukturalne substancji do 
znanych substancji wzbudzających obawy 
lub do substancji, które są trwałe i mają 
zdolność do bioakumulacji, sugerujące, że 
substancja albo jeden lub więcej produktów 
jej przemian ma właściwości wzbudzające 
obawy lub jest trwała i ma zdolność do 
bioakumulacji;

(a) podobieństwo strukturalne substancji do 
znanych substancji wzbudzających obawy 
lub do substancji, które są trwałe i mają 
zdolność do bioakumulacji, sugerujące, że 
substancja albo jeden lub więcej produktów 
jej przemian ma właściwości wzbudzające 
obawy lub jest trwała i ma zdolność do 
bioakumulacji;

(b) łączny tonaż wynikający z rejestracji 
przedłożonych przez kilku rejestrujących.

(b) łączny tonaż wynikający z rejestracji 
przedłożonych przez kilku rejestrujących.

Agencja przedkłada Państwom 
Członkowskim projekt planu kroczącego do 
dnia 31 grudnia każdego roku.
1a. Państwa Członkowskie do dnia 31 
stycznia każdego roku mogą przedłożyć 
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Agencji swoje uwagi na temat zawartości 
planu kroczącego , łącznie z propozycją 
włączenia nowych substancji, i 
zaproponować przeprowadzenie oceny 
przez organizacje krajowe. Państwo 
Członkowskie nie może zaproponować, że 
przeprowadzi ocenę substancji, której 
włączenie do planu kroczącego samo 
zaproponowało.
1a bis. Agencja jest odpowiedzialna za
ocenę substancji włączonych do 
wspólnotowego planu kroczącego. W 
przypadku oceny Agencja może polegać na 
organizacji(ach) wyznaczonej(ych) do tego 
celu przez każde Państwo Członkowskie, 
dokonując wyboru na podstawie 
sformułowanego zgodnie z  ustępem 1a 
wniosku Państwa Członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

See justification of the same authors on previous amendment on art. 43a bis.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 808
Artykuł 43a a ustęp 1

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

1. Agencja realizuje projekt wspólnotowego 
planu kroczącego dla celów art. 44, 45 i 46, 
na podstawie kryteriów ustalonych zgodnie 
z art. 43a i jeżeli Agencja, w wyniku oceny 
dossier albo na podstawie informacji z 
innego odpowiedniego źródła, włączając w 
to informacje z dokumentu(ów) 
rejestracyjnego(ych), uważa, że substancja 
stanowi ryzyko dla zdrowia albo 
środowiska, na przykład na podstawie 
jednego z następujących:

a) podobieństwo strukturalne substancji do 
znanych substancji wzbudzających obawy 

a) podobieństwo strukturalne substancji do 
znanych substancji wzbudzających obawy 
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lub do substancji, które są trwałe i mają 
zdolność do bioakumulacji, sugerujące, że 
substancja albo jeden lub więcej produktów 
jej przemian ma właściwości wzbudzające 
obawy lub jest trwała i ma zdolność do 
bioakumulacji;

lub do substancji, które są trwałe i mają 
zdolność do bioakumulacji, sugerujące, że 
substancja albo jeden lub więcej produktów 
jej przemian ma właściwości wzbudzające 
obawy lub jest trwała i ma zdolność do 
bioakumulacji;

b) łączny tonaż wynikający z rejestracji 
przedłożonych przez kilku rejestrujących.

b) łączny tonaż wynikający z rejestracji 
przedłożonych przez kilku rejestrujących.

Agencja przedkłada projekt planu 
kroczącego Państwom Członkowskim przed 
31 grudnia każdego roku.
1 a. Państwa Członkowskie mogą zgłaszać 
Agencji uwagi dotyczące zawartości 
projektu planu, zaproponować wpisanie 
nowych substancji do planu kroczącego, 
jak również zaproponować 
przeprowadzenie oceny przez organy 
krajowe przed 31 stycznia każdego roku.
1b. Agencja odpowiada za ocenę substancji 
wpisanych do wspólnotowego planu 
kroczącego. Agencja może się oprzeć przy 
dokonywaniu oceny substancji, na 
usługach ekspertów znajdujących się na 
liście ustalonej zgodnie z art. 83, których 
wybiera biorąc pod uwagę wnioski 
przedstawione przez Państwa Członkowskie 
zgodnie z akapitem 1a.

Or. fr

Uzasadnienie

See justification of the same author on previous amendment on art. 43a bis.

Poprawkę złożyli Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Poprawka 809
Artykuł 43a a ustęp 2

2. Plan kroczący, o którym mowa w ust. 1, 
obejmuje okres 3 lat, jest aktualizowany 
corocznie i określa substancje, których 
ocenę Państwo Członkowskie zamierza 
przeprowadzać każdego roku. Państwo 
Członkowskie przedkłada plan kroczący 

2. Agencja publikuje rejestr na swoich 
stronach internetowych. Agencja 
konsultuje się najpierw z Komitetem 
Państw Członkowskich przewidzianym w 
art. 72 ust. 1 lit. e) (poniżej „Komitet 
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Agencji i innym Państwom Członkowskim 
do 28 lutego każdego roku. Agencja może 
przedstawić uwagi, a Państwa 
Członkowskie mogą przesłać swoje uwagi 
Agencji albo wyrazić ich zainteresowanie 
oceną substancji do 31 marca każdego 
roku.

Państw Członkowskich”).

Or. de

Uzasadnienie

See justification of the same authors on previous amendment on art. 43a bis.

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 + Werner Langen

Poprawka 810
Artykuł 43a a ustęp 2

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

2. Nie później niż 28 lutego każdego roku, 
Agencja proponuje plan kroczący do 
zatwierdzenia przez Komitet Państw 
Członkowskich. Plan kroczący obejmuje 
trzyletni okres, jest uaktualniany co roku i 
określa substancje, które Agencja ma 
zamiar ocenić każdego roku. Agencja 
informuje rejestrującego(ych) i udostępnia 
plan kroczący na swoich stronach 
internetowych.

Or. it

Uzasadnienie

See justification of the same authors on previous amendment on art. 43a bis.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 811
Artykuł 43a a ustęp 2
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2. Plan kroczący, o którym mowa w ust. 1, 
obejmuje okres trzech lat, jest aktualizowany 
corocznie i określa substancje, których 
ocenę Państwo Członkowskie zamierza 
przeprowadzać każdego roku. Państwo 
Członkowskie przedkłada plan kroczący 
Agencji i innym Państwom Członkowskim 
do 28 lutego każdego roku. Agencja może 
przedstawić uwagi, a Państwa 
Członkowskie mogą przesłać swoje uwagi 
Agencji albo wyrazić ich zainteresowanie 
oceną substancji do 31 marca każdego 
roku.

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

Or. fr

Uzasadnienie

See justification of the same authors on previous amendment on art. 43a bis.

Poprawkę złożyli Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Poprawka 812
Artykuł 43a a ustęp 2

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

2. Plan kroczący, o którym mowa w ust.1 i w 
ust. 1a, obejmuje okres 3 lat, jest 
aktualizowany corocznie i określa 
substancje, których ocenę zamierza się 
przeprowadzać na szczeblu Wspólnoty
każdego roku, przez Agencję, albo - jeśli 
ma to zastosowanie - w Państwie 
Członkowskim, które złożyło wniosek 
zgodnie z ust. 1a.  Agencja przedkłada 
Państwom Członkowskim wspólnotowy plan 
kroczący do dnia 28 lutego każdego roku. 

Or. en

Uzasadnienie

See justification of the same authors on previous amendment on art. 43a bis.



AM\565933PL.doc 47/89 PE 357.821v01-00

PL

Poprawkę złożyli Werner Langen + 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 813
Artykuł 43a a ustęp 3

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

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

See justification of the same authors on previous amendment on art. 43a bis.

Poprawkę złożyli Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Poprawka 814
Artykuł 43a a ustęp 3

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

3. Rejestr jest aktualizowany corocznie.

Or. de

Uzasadnienie

See justification of the same authors on previous amendment on art. 43a bis.

Poprawkę złożyli Françoise Grossetête + Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena 
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Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Poprawka 815
Artykuł 43a a ustęp 3

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

See justification of the same authors on previous amendment on art. 43a bis.

Poprawkę złożyli Werner Langen + Françoise Grossetête + Anja Weisgerber + Guido 
Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo 

Chatzimarkakis, Holger Krahmer + 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 816
Artykuł 43a a ustęp 4

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

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

Jeżeli w ciągu 60 dni od przekazania 
Komitet Państw Członkowskich osiągnie 
jednomyślne porozumienie, zainteresowane 
Państwa Członkowskie odpowiednio 
przyjmą swoje ostateczne plany kroczące. 
Właściwy urząd jest właściwym urzędem 
Państwa Członkowskiego, które włączyło 
substancję do ostatecznego planu 
kroczącego.

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

Or. de

Uzasadnienie

See justification of the same authors on previous amendment on art. 43a bis.

Poprawkę złożyli Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Poprawka 817
Artykuł 43a a ustęp 4
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4. W przypadkach, gdy dwa lub więcej 
Państw Członkowskich włączyło tę samą 
substancję do swoich projektów planów 
kroczących lub po przedstawieniu planów 
kroczących wyraziło zainteresowanie oceną 
tej samej substancji, właściwy urząd dla 
celów art. 44, 45 i 46 będzie określony 
zgodnie z procedurą przedstawioną w 
drugim, trzecim i czwartym akapicie.

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

Jeżeli w ciągu 60 dni od przekazania 
Komitet Państw Członkowskich osiągnie 
jednomyślne porozumienie, zainteresowane 
Państwa Członkowskie odpowiednio 
przyjmą swoje ostateczne plany kroczące. 
Właściwy urząd jest właściwym urzędem 
Państwa Członkowskiego, które włączyło 
substancję do ostatecznego planu 
kroczącego.

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

4. W porozumieniu z Komitetem Państw
Członkowskich Agencja wyznacza Państwa 
Członkowskie odpowiedzialne za 
przeprowadzenie oceny substancji 
zawartych w rejestrze.

Or. de
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Uzasadnienie

See justification of the same authors on previous amendment on art. 43a bis.

Poprawkę złożyli Werner Langen + Anja Weisgerber + 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 818
Artykuł 43a a ustęp 5

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

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

See justification of the same authors on previous amendment on art. 43a bis.

Poprawkę złożyli Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Poprawka 819
Artykuł 43a a ustęp 5

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

5. Wyznaczone Państwa Członkowskie 
(poniżej „właściwe urzędy” dla celów art. 
44, 45 i 46) oceniają wszystkie substancje 
zgodnie z tym rozdziałem.

Or. de

Uzasadnienie

See justification of the same authors on previous amendment on art. 43a bis.

Poprawkę złożyli Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Poprawka 820
Artykuł 43a a ustęp 5
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5. Gdy tylko zostaną określone właściwe 
urzędy, Agencja umieszcza ostateczne plany 
kroczące na stronie internetowej.

5. Agencja umieszcza ostateczne plany 
kroczące na stronie internetowej.

Or. en

Uzasadnienie

See justification of the same authors on previous amendment on art. 43a bis.

Poprawkę złożyli Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber + Werner Langen + 
Françoise Grossetête + Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + 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 821
Artykuł 43a a ustęp 6

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

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

See justification of the same authors on previous amendment on art. 43a bis.

Poprawkę złożyli Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt

Poprawka 822
Artykuł 43a a ustęp 6 a (nowy)

6a. Każde Państwo Członkowskie może w 
dowolnym momencie poinformować 
Agencję o nowej substancji, kiedykolwiek 
posiądzie informacje wskazujące na 
zagrożenie środowiska lub zdrowia 
ludzkiego. Agencja, w uzasadnionych 
przypadkach, wciąga tę substancję na listę 
substancji, które mają być poddane ocenie 
w ramach planu kroczącego. 



AM\565933PL.doc 53/89 PE 357.821v01-00

PL

Or. en

Uzasadnienie

See justification of the same authors on previous amendment on art. 43a bis.

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Poprawka 823
Artykuł 43a a ustęp 6 a (nowy)

6a. Każde Państwo Członkowskie może w 
dowolnym momencie wciągnąć 
substancję(e) do swego plany kroczącego, 
jeśli posiądzie informacje uzasadniające 
troskę o zdrowie ludzkie lub środowisko. 
Państwa Członkowskie muszą 
poinformować Agencję o zamiarze objęcia 
tej substancji swoim planem kroczącym. 
Jeżeli więcej niż jedno Państwo 
Członkowskie poinformuje Agencję 
odnośnie tej samej substancji, Państwo 
Członkowskie, które pierwsze 
poinformowało Agencję, powinno być 
wyznaczone do przeprowadzenia oceny tej 
substancji.

Or. en

Uzasadnienie

To ensure that Member States can decide to do a substance evaluation if new information 
emerges, whether the substance is on their rolling plan or not.

Poprawkę złożyły Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 824
Artykuł 43a a ustęp 6 a (nowy)

Państwo Członkowskie może w każdej 
chwili dodać substancję do swojego planu 
kroczącego jeżeli pojawia się informacja 
dotycząca ryzyka dla zdrowia ludzkiego lub 
środowiska.
Poinformuje ono Agencję o swoim 
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zamiarze dodania owej substancji do 
swojego planu kroczącego.
Jeżeli więcej niż jedno Państwo 
Członkowskie dokona zgłoszenia do 
Agencji w sprawie tej samej substancji, 
Komitet Państw Członkowskich zdecyduje, 
które Państwo Członkowskie dokona oceny.

Or. fr

Uzasadnienie

Il est essentiel que les autorités des Etats membres puissent garder un pouvoir d’initiative 
pour demander la réalisation d’évaluation lorsque de nouvelles information concernant un 
risque pour la santé ou l’environnement apparaissent.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 825
Artykuł 43a a ustęp 6 a (nowy)

6a. Każde Państwo Członkowskie może w 
dowolnym momencie poinformować 
Agencję o nowej substancji, kiedykolwiek 
posiądzie informacje wskazujące na 
zagrożenie środowiska lub zdrowia 
ludzkiego. Agencja, w uzasadnionych 
przypadkach, wciąga tę substancję na listę 
substancji, które mają być poddane ocenie 
w ramach planu kroczącego. 
Jednakże jeżeli Agencja podejmuje decyzję 
o niewciąganiu tej substancji na listę 
substancji, które mają być poddane ocenie, 
Państwo Członkowskie może podjąć decyzję 
o przeprowadzeniu oceny tej substancji we 
własnym zakresie. Państwo Członkowskie 
musi poinformować Agencję o zamiarze 
dokonania oceny.

Or. en

Uzasadnienie

It is important to ensure that Member States can decide to do a substance evaluation even if 
the Agency decides not to do so.
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Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 826
Artykuł 44 ustęp 1

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

1. Jeżeli Agencja uzna, że oprócz wymagań 
w art. 9, 12 i 13 potrzebne są dalsze dane, 
urząd ten przygotowuje, podając powody, 
projekt decyzji o wymogu przedstawienia 
dalszych informacji przez 
rejestrującego(ych). Decyzja ta jest 
podejmowana zgodnie z procedurą 
określoną w art. 48 i 49.

Or. de

Uzasadnienie

Folgeänderung, da die Agentur und nicht die Behörde des Mitgliedstaates zuständig ist.

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 827
Artykuł 44 ustęp 1

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Steht im Zusammenhang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 38.
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Poprawkę złożyli Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Poprawka 828
Artykuł 44 ustęp 1

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

1. Jeżeli Agencja uzna, że wymagane są 
dalsze informacje oprócz dokumentacji 
zawierającej najważniejsze dane zgodnie z 
art. 9 oraz propozycji przeprowadzenia 
badań rejestrującego, Agencja
przygotowuje, podając powody i załączając 
analizę zagrożeń, projekt decyzji o wymogu 
przedstawienia dalszych informacji przez 
rejestrującego(ych). Decyzja ta jest 
podejmowana zgodnie z procedurą 
określoną w art. 48 i 49.

Or. it

Uzasadnienie

I requisiti per ulteriori informazioni devono essere basati sul rischio. Il presente 
emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo 
VI: Valutazione delle sostanze.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 829
Artykuł 44 ustęp 2

2. Rejestrujący przedstawia wymagane 
informacje Agencji.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Pour une meilleure efficacité, il parait important de disposer d'un seul plan glissant 
communautaire, et non pas une superposition de plans glissants nationaux. Aussi, il 
appartient à l'Agence de réaliser ce plan glissant; plan glissant qui doit prendre en compte 
les préoccupations des Etats membres. (Françoise Grossetête)
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Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 830
Artykuł 44 ustęp 3

3. Projekt decyzji o wymogu przedstawienia 
dalszych informacji przez 
rejestrującego(ych) jest przygotowywany w 
ciągu 12 miesięcy od daty publikacji planu 
kroczącego na stronie internetowej Agencji.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Pour une meilleure efficacité, il parait important de disposer d'un seul plan glissant 
communautaire, et non pas une superposition de plans glissants nationaux. Aussi, il 
appartient à l'Agence de réaliser ce plan glissant; plan glissant qui doit prendre en compte 
les préoccupations des Etats membres. (Françoise Grossetête)

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 831
Artykuł 44 ustęp 3

3. Projekt decyzji o wymogu przedstawienia 
dalszych informacji przez 
rejestrującego(ych) jest przygotowywany w 
ciągu 12 miesięcy od daty publikacji planu 
kroczącego na stronie internetowej Agencji.

3. Projekt decyzji o wymogu przedstawienia 
dalszych informacji przez 
rejestrującego(ych) jest przygotowywany w 
ciągu 12 miesięcy od daty publikacji 
rejestru zgodnie z art. 43a ust. 1b. 
Uwzględnienie substancji w rejestrze 
zgodnie z art. 43a ust. 1a rozpoczyna nowy 
dwunastomiesięczny okres w stosunku do 
tej substancji.

Jeżeli Agencja w ciągu 12 miesięcy po 
uwzględnieniu substancji w rejestrze 
zgodnie z art. 43a ust. 1a nie sporządzi 
projektu decyzji, ocenę uważa się za 
zakończoną.

Or. de

Uzasadnienie

Steht im Zusammenhang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 38. Um ein zielführendes 
Verfahren sicher zu stellen, sollte der Agentur eine Frist für die Erstellung des 
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Entscheidungsentwurfs gesetzt werden.

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 832
Artykuł 44 ustęp 4

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

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Steht im Zusammenhang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 38 und Artikel 44 Absatz 3 
Unterabsatz 2.

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

Poprawka 833
Artykuł 44 ustęp 4

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

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

Or. it

Uzasadnienie

L'emendamento è coerente con le modifiche richieste che mirano a concentrare il processo 
sull'Agenzia. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli 
articoli contenuti nel Titolo VI: Valutazione delle sostanze. (Marcello Vernola & others)

Folgeänderung, da die Agentur und nicht die Behörde des Mitgliedstaates zuständig ist. 
(Werner Langen)
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Poprawkę złożyli Françoise Grossetête + Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, 
Carl Schlyter, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Poprawka 834
Artykuł 44 ustęp 4

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Pour une meilleure efficacité, il parait important de disposer d'un seul plan glissant 
communautaire, et non pas une superposition de plans glissants nationaux. Aussi, il 
appartient à l'Agence de réaliser ce plan glissant; plan glissant qui doit prendre en compte 
les préoccupations des Etats membres. (Françoise Grossetête)

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States. 

Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report. 

In particular, this amendment replaces amendments 43 of the draft report. (Guido Sacconi & 
others)

Poprawkę złożyli Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Poprawka 835
Artykuł 45 ustęp 1

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.
Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report.

In particular, this amendment covers amendments 44 in the draft report. (Guido Sacconi & 
others)

Cohérence avec les amendments precédènts. (Françoise Grossetête)

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber + Werner Langen + Marcello Vernola, Amalia Sartori, 
Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, 

Miroslav Mikolášik

Poprawka 836
Artykuł 45 ustęp 2

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

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Steht im Zusammenhang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 38. (Anja Weisgerber) 

Folgeänderung, da die Agentur und nicht die Behörde des Mitgliedstaates zuständig ist. 
(Langen) 

L'emendamento è coerente con le modifiche richieste che mirano a concentrare il processo 
sull'Agenzia. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli 
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articoli contenuti nel Titolo VI: Valutazione delle sostanze. (Marcello Vernola & others)

Poprawkę złożyli Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Poprawka 837
Artykuł 45 ustęp 2

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.
Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report.

In particular, this amendment covers amendments 44 in the draft report. (Guido Sacconi & 
others)

Cohérence avec les amendments précedénts. (Françoise Grossetête)

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 838
Artykuł 46 ustęp 2

2. Kiedy ocena substancji jest ukończona, 
właściwy urząd korzysta z informacji 
uzyskanych w toku tej oceny dla celów art. 
56 ust. 3 i art. 66 ust. 2 i przekazuje je 
Komisji, Agencji i innym Państwom 
Członkowskim. Właściwy urząd informuje 
Komisję, Agencję, rejestrującego i właściwe 
urzędy innych Państw Członkowskich o 

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

Or. de

Uzasadnienie

Steht im Zusammenhang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 38.

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

Poprawka 839
Artykuł 46 ustęp 2

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

2. Agencja informuje Komisję, (skreślenie), 
rejestrującego i właściwe urzędy Państw 
Członkowskich o swoich wnioskach, czy i 
jak korzystać z uzyskanych dla celów 
określonych w art. 56 ust.3 i 66 ust.2. 
informacji.

Or. it

Uzasadnienie

L'emendamento si giustifica in seguito alla scelta di concentrare nell'Agenzia l'intera gestione 
del processo di valutazione. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti 
presentati agli articoli contenuti nel Titolo VI: Valutazione delle sostanze. (Marcello Vernola 
& others)

Die aus der Bewertung gewonnenen Informationen sind möglicherweise für Zulassungs- oder 
Beschränkungsverfahren zu verwenden. (Werner Langen)

Poprawkę złożyli Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Poprawka 840
Artykuł 46 ustęp 2

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.
Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report. (Guido 
Sacconi & others)

Cohérence avec les amendements précédents. (Françoise Grossetête)

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 841
Artykuł 46 ustęp 2

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

2. Agencja informuje Komisję, 
rejestrującego i właściwe urzędy innych 
Państw Członkowskich o jego wnioskach, 
czy i jak korzystać z uzyskanych informacji 
dla celów art. 56 ust. 3 i art. 66 ust. 2.

Or. de

Uzasadnienie

Die aus der Bewertung gewonnenen Informationen sind möglicherweise für Zulassungs- oder 
Beschränkungsverfahren zu verwenden.
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Poprawkę złożyła Mojca Drčar Murko

Poprawka 842
Artykuł 46 a (nowy)

1. Agencja, w celu sprawdzenia, czy 
dostarczone informacje są zgodne z 
wymogami stosowanymi do danej 
kombinacji kryteriów wymienionej w 
załączniku IC, bada informacje 
dostarczone na mocy zastosowania art. 43a.
2. Na podstawie badania przeprowadzonego 
zgodnie z ust. 1 Agencja może sporządzić 
projekt decyzji zobowiązującej 
rejestrującego(ych) do dostarczenia w 
określonym czasie wszelkich informacji 
niezbędnych do dostosowania wniosku(ów) 
do odnośnych wymogów informacyjnych. 
3. Agencja informuje Komisję, Państwa 
Członkowskie i rejestrującego(ych) czy w 
swoich wnioskach zaleca rozpoczęcie oceny 
substancji lub wspólnotowego zarządzania 
ryzykiem.

Or. en

Uzasadnienie

The Agency should perform a completeness and compliance check in order to verify that the 
registrant has satisfied all obligations resulting from the application of Article 43a. It should 
also be possible, on the basis of information already available, to proceed immediately to a 
recommendation for the initiation of substance evaluation or Community risk management 
measures.

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Poprawka 843
Artykuł 47, część wprowadzająca

W stosunku do półproduktów 
wyodrębnianych w miejscu wytwarzania nie 
mają zastosowania ani ocena dossier, ani 
ocena substancji. Jednakże, w sytuacji gdy 
wykazane zostanie ryzyko wynikające z 
zastosowania półproduktu wyodrębnianego 
w miejscu wytwarzania, równoważne 

W stosunku do półproduktów 
wyodrębnianych w miejscu wytwarzania nie 
mają zastosowania ani ocena dossier, ani 
ocena substancji. Jednakże, w sytuacji gdy 
właściwy urząd Państwa Członkowskiego 
może przedstawić dowody wskazujące na to, 
że istnieje nieodpowiednia kontrola ryzyka, 
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poziomowi obaw wynikającemu z 
zastosowania substancji podlegających 
włączeniu do załącznika XIII zgodnie z 
art.54, właściwy urząd, na terenie którego 
znajduje się miejsce wytwarzania, może:

wynikającego z zastosowania półproduktu 
wyodrębnianego w miejscu wytwarzania, 
właściwy urząd Państwa Członkowskiego, 
na terenie którego znajduje się miejsce 
wytwarzania, może:

Or. en

Uzasadnienie

The Commission text requires a very high burden of evidence on a Member State before they 
are allowed to ask for more information on the safety of intermediates; this amendment 
reduces this burden.

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 844
Artykuł 47, część wprowadzająca

W stosunku do półproduktów 
wyodrębnianych w miejscu wytwarzania nie 
mają zastosowania ani ocena dossier, ani 
ocena substancji. Jednakże w sytuacji, gdy 
wykazane zostanie ryzyko wynikające z 
zastosowania półproduktu wyodrębnianego 
w miejscu wytwarzania, równoważne 
poziomowi obaw wynikającemu z 
zastosowania substancji podlegających 
włączeniu do załącznika XIII zgodnie z art. 
54, właściwy urząd, na terenie którego 
znajduje się miejsce wytwarzania, może:

Zarówno Agencja, jak i właściwy urząd 
Państwa Członkowskiego, na terenie 
którego znajduje się miejsce wytwarzania, 
może zażądać informacji na temat 
półproduktów zgromadzonych przez 
przedsiębiorstwa zgodnie z art. 16. Agencja 
może podjąć się oceny tych informacji 
zgodnie z art. 40.

Or. de

Uzasadnienie

Die Agentur sowie die zuständigen Behörde der Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit 
haben, auch Zwischenprodukte zu überprüfen.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 845
Artykuł 47, część wprowadzająca

W stosunku do półproduktów W stosunku do półproduktów 
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wyodrębnianych w miejscu wytwarzania nie 
mają zastosowania ani ocena dossier, ani 
ocena substancji. Jednakże, w sytuacji gdy 
wykazane zostanie ryzyko wynikające z 
zastosowania półproduktu wyodrębnianego 
w miejscu wytwarzania, równoważne 
poziomowi obaw wynikającemu z 
zastosowania substancji podlegających 
włączeniu do załącznika XIII zgodnie z 
art.54, właściwy urząd Państwa 
Członkowskiego, na terenie którego 
znajduje się miejsce wytwarzania, może:

wyodrębnianych w miejscu wytwarzania nie 
mają zastosowania ani ocena dossier, ani 
ocena substancji. Jednakże, w przypadku 
półproduktów spełniających kryteria 
wymienione w art. 54, właściwy urząd musi:

Or. en

Uzasadnienie

Intermediates that meet the criteria of very high concern may pose a serious risk to workers, 
and occupational exposure to them should be minimised. Therefore the availability of 
alternatives to intermediates that meet the criteria of very high concern should be considered 
with a view to the substitution of such intermediates by safer alternatives. This would also 
contribute to better implementation of existing legislation on workers’ safety.

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

Poprawka 846
Artykuł 47, część wprowadzająca

W stosunku do półproduktów 
wyodrębnianych w miejscu wytwarzania nie 
mają zastosowania ani ocena dossier, ani 
ocena substancji. Jednakże, w sytuacji gdy 
wykazane zostanie ryzyko wynikające z 
zastosowania półproduktu wyodrębnianego 
w miejscu wytwarzania, równoważne 
poziomowi obaw wynikającemu z 
zastosowania substancji podlegających 
włączeniu do załącznika XIII zgodnie z 
art.54, właściwy urząd Państwa 
Członkowskiego, na terenie którego 
znajduje się miejsce wytwarzania, może:

W stosunku do półproduktów 
wyodrębnianych w miejscu wytwarzania nie 
mają zastosowania ani ocena dossier, ani 
ocena substancji. Jednakże, w sytuacji gdy 
wykazane zostanie ryzyko wynikające z 
zastosowania półproduktu wyodrębnianego 
w miejscu wytwarzania, równoważne 
poziomowi obaw wynikającemu z 
zastosowania substancji podlegających 
włączeniu do załącznika XIII zgodnie z 
art.54, Agencja może:

Or. it
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Uzasadnienie

L'emendamento si giustifica in seguito alla scelta di concentrare nell'Agenzia l'intera gestione 
del processo di valutazione. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti 
presentati agli articoli contenuti nel Titolo VI: Valutazione delle sostanze.

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 847
Artykuł 47 litera a)

a) zażądać od rejestrującego przedstawienia 
dalszych informacji bezpośrednio 
związanych z określonym ryzykiem. 
Żądaniu temu musi towarzyszyć pisemne 
uzasadnienie;

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

See justification to the amendment of Werner Langen on Article 47, introductory part.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 848
Artykuł 47 litera a)

(a) zażądać od rejestrującego przedstawienia 
dalszych informacji bezpośrednio 
związanych z określonym ryzykiem.
żądaniu temu musi towarzyszyć pisemne 
uzasadnienie;

(a) zażądać od rejestrującego przedstawienia 
dalszych informacji, w szczególności 
dotyczących dostępności substancji 
alternatywnych i planu zastępowania;

Or. en

Uzasadnienie

See justification to the amendment of Carl Schlyter and others on Article 47, introductory 
part.
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Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 849
Artykuł 47 litera b)

b) sprawdzić wszelkie przedstawione 
informacje i, jeżeli okaże się to niezbędne, 
zastosować wszelkie odpowiednie środki 
zmniejszające ryzyko w odpowiedzi na 
ryzyko określone w odniesieniu do miejsca 
wytwarzania, o którym mowa.

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

See justification to the amendment of Werner Langen on Article 47, introductory part.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 850
Artykuł 47 litera b)

(b) sprawdzić wszelkie przedstawione 
informacje i, jeżeli okaże się to niezbędne, 
zastosować wszelkie odpowiednie środki 
zmniejszające ryzyko w odpowiedzi na 
ryzyko określone w odniesieniu do miejsca 
wytwarzania, o którym mowa.

(b) sprawdzić wszelkie przedstawione 
informacje i, jeżeli okaże się to niezbędne, 
zastosować wszelkie odpowiednie środki 
zmniejszające ryzyko, w szczególności jeżeli 
dostępne są bezpieczniejsze substancje 
alternatywne.

Or. en

Uzasadnienie

See justification to the amendment of Carl Schlyter and others on Article 47, introductory 
part.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 851
Artykuł 47 akapit 2

Procedura opisana w ust.1 może zostać 
zastosowana tylko przez właściwy organ 
Państwa Członkowskiego, o którym mowa.

skreślony
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Or. de

Uzasadnienie

See justifications to the amendment of Carl Schlyter and others on Article 47, introductory 
part.

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

Mikolášik

Poprawka 852
Artykuł 48 ustęp 1

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

1. Agencja oznajmi zainteresowanemu(ym) 
rejestrującemu(ym) albo dalszemu(ym) 
użytkownikowi(om) każdy projekt swojej 
decyzji na podstawie art. 40, 43a bis albo 
44, informując ich o przysługującym im 
prawie do wniesienia uwag w ciągu 30 dni 
od otrzymania przez nich projektu decyzji. 
Agencja weźmie pod rozwagę wszelkie 
otrzymane uwagi i może odpowiednio 
zmienić projekt decyzji.

Or. de

Uzasadnienie

Oftmals werden Herstellung bzw. Import nur vorübergehend eingestellt, z.B. unter 
besonderen geschäftlichen Umständen, bei Bauarbeiten usw. Dies muss möglich sein, ohne 
dass die Registrierung automatisch ihre Gültigkeit verliert. (Werner Langen)

Per ragioni di semplificazione e concentrazione del processo, l’Agenzia deve occuparsi dei 
compiti di valutazione e deve avere un unico potere di decisione su tutti gli aspetti della 
valutazione. Sulla base della modifica proposta all'Art 43 bis, solo nei casi in cui il 
fabbricante ha cessato una volta per tutte l’attività può essere considerato giusto che la 
registrazione perda di validità. Vi sono una serie di casi in cui la fabbricazione si è fermata 
solo temporaneamente, per es. a causa di problemi economici,di difficoltà di realizzazione 
dell’impianto, ecc., che non ammettono perdita di validità della registrazione. Ciò dovrebbe 
essere chiarito nel testo. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti 
presentati agli articoli contenuti nel Titolo VI: Valutazione delle sostanze. (Marcello Vernola)
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Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 853
Artykuł 48 ustęp 2

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

2. Jeżeli rejestrujący zaprzestaje produkcji 
albo importu substancji, informuje o tym 
Agencję, na skutek czego przestają 
obowiązywać przepisy wynikające z 
rejestracji i żadne dalsze informacje nie 
mogą być w tym czasie wymagane w 
odniesieniu do tej substancji. Jeżeli 
rejestrujący ostatecznie zaprzestaje 
produkcji lub importu substancji, wówczas 
jego rejestracja traci ważność po upływie 
roku, chyba że przed upływem tego okresu 
przeniesie on swoje prawa wynikające z 
rejestracji na osobę trzecią.

Or. de

Uzasadnienie

Oftmals werden Herstellung bzw. Import nur vorübergehend eingestellt, z.B. unter 
besonderen geschäftlichen Umständen, bei Bauarbeiten usw. Dies muss möglich sein, ohne 
dass die Registrierung automatisch ihre Gültigkeit verliert.

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

Poprawka 854
Artykuł 48 ustęp 2

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

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

Or. it

Uzasadnienie

Per ragioni di semplificazione e concentrazione del processo, l’Agenzia deve occuparsi dei 
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compiti di valutazione e deve avere un unico potere di decisione su tutti gli aspetti della 
valutazione. Sulla base della modifica proposta all'Art 43 bis, solo nei casi in cui il 
fabbricante ha cessato una volta per tutte l’attività può essere considerato giusto che la 
registrazione perda di validità. Vi sono una serie di casi in cui la fabbricazione si è fermata 
solo temporaneamente, per es. a causa di problemi economici,di difficoltà di realizzazione 
dell’impianto, ecc., che non ammettono perdita di validità della registrazione. Ciò dovrebbe 
essere chiarito nel testo. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti 
presentati agli articoli contenuti nel Titolo VI: Valutazione delle sostanze.

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 855
Artykuł 48 ustęp 3

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

3. Ustęp 1 ma zastosowanie również 
wówczas, gdy rejestrujący zaprzestaje 
produkcji lub importu substancji po 
doręczeniu mu projektu decyzji.

Or. de

Uzasadnienie

Oftmals werden Herstellung bzw. Import nur vorübergehend eingestellt, z.B. unter 
besonderen geschäftlichen Umständen, bei Bauarbeiten usw. Dies muss möglich sein, ohne 
dass die Registrierung automatisch ihre Gültigkeit verliert.

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

Poprawka 856
Artykuł 48 ustęp 3

3. Rejestrujący może zaprzestać produkcji 
albo importu substancji po otrzymaniu 
projektu decyzji. W takich przypadkach 
informuje o tym właściwy urząd, na skutek 
czego jego rejestracja traci ważność i, jeżeli 
nie przedstawi on nowych dokumentów 
rejestracyjnych, żadne dalsze informacje nie 

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

informacje nie mogą być wymagane w 
odniesieniu do tej substancji.

Or. it

Uzasadnienie

Per ragioni di semplificazione e concentrazione del processo, l’Agenzia deve occuparsi dei 
compiti di valutazione e deve avere un unico potere di decisione su tutti gli aspetti della 
valutazione. Sulla base della modifica proposta all'Art 43 bis, solo nei casi in cui il 
fabbricante ha cessato una volta per tutte l’attività può essere considerato giusto che la 
registrazione perda di validità. Vi sono una serie di casi in cui la fabbricazione si è fermata 
solo temporaneamente, per es. a causa di problemi economici,di difficoltà di realizzazione 
dell’impianto, ecc., che non ammettono perdita di validità della registrazione. Ciò dovrebbe 
essere chiarito nel testo. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti 
presentati agli articoli contenuti nel Titolo VI: Valutazione delle sostanze.

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 857
Artykuł 48 ustęp 3 a (nowy)

3a. Postanowienia zawarte w ust. 1-3 
obowiązują odpowiednio w przypadku 
projektów decyzji Agencji zgodnie z art. 44.

Or. de

Uzasadnienie

Steht im Zusammenhang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 38.

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

Poprawka 858
Artykuł 49 ustęp 1

1. Właściwy urząd Państwa 
Członkowskiego zgłosi projekt swojej 
decyzji podjętej zgodnie z przepisami art. 
39, 40 albo art. 44 do Agencji wraz z 
wszelkimi uwagami rejestrującego albo 
dalszego użytkownika, określając w jaki 
sposób zostały one wzięte pod uwagę.

1. Agencja zgłosi projekt swojej decyzji,
podjętej na podstawie art. 39, 40, 41, 43, 
43a i 44, właściwym urzędom innych 
Państw Członkowskich.
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Agencja rozpowszechni ten projekt decyzji, 
wraz z uwagami, wśród właściwych 
urzędów innych Państw Członkowskich.

Or. it

Uzasadnienie

L'emendamento si giustifica in seguito alla scelta di concentrare nell'Agenzia l'intera gestione 
del processo di valutazione e in coerenza con la modifica proposta all'Art. 43 bis. Il presente 
emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo 
VI: Valutazione delle sostanze.

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

Poprawka 859
Artykuł 49 ustęp 1

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

1. Agencja zgłosi, wraz ze wszelkimi 
uwagami zainteresowanych stron, projekt 
swojej decyzji, lub decyzji opracowanej 
przez instytucję sprawozdawczą w Państwie 
Członkowskim, podjętej zgodnie z 
przepisami art. 39, 40 albo art. 44, do 
Europejskiego Centrum Weryfikacji Metod 
Alternatywnych (ECVAM), rejestrującego 
albo dalszego użytkownika, informując 
Państwa Członkowskie w jaki sposób uwagi 
te zostały uwzględnione.

Or. en

Uzasadnienie

Modified version of the new amendment on Article 49 (paragraphs 1-4) introduced by various 
authors with a change in the first paragraph (see underlined).

The circulation of comments should include comments from other stakeholders and ECVAM.
(Caroline Lucas & others)

Linked to Amendments of Article 39 (1a), Article 39 (1b) and Article 39 (2). Any comments 
received in accordance with Article 39, paragraphs 1a and 1b, should be submitted together 
with the comments from the registrant or downstream user for examination by the Agency and 
the competent authorities of the other Member States. (Chris Davies)
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Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 860
Artykuł 49 ustęp 1

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

1. Agencja rozpowszechni swoje projekty 
decyzji, wraz z uwagami zgodnie z art. 40, 
41, 43, 43a bis i 44, wśród właściwych 
urzędów innych Państw Członkowskich.

Or. de

Uzasadnienie

Folgeänderung, da die Agentur und nicht die Behörde des Mitgliedstaates zuständig ist.

Poprawkę złożyli Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Poprawka 861
Artykuł 49 ustęp 1

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

1. Agencja zgłosi, wraz ze wszelkimi 
uwagami rejestrującego lub dalszego 
użytkownika,, projekt swojej decyzji, lub 
decyzji opracowanej przez instytucję 
sprawozdawczą w Państwie Członkowskim, 
podjętej zgodnie z przepisami art. 39, 40 
albo art. 44, informując Państwa 
Członkowskie w jaki sposób uwagi te 
zostały uwzględnione.

Or. en

Uzasadnienie

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.
Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
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amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report.

In particular, this amendment covers amendments 48 and 49 of the draft report. (Guido 
Sacconi & others)

Dans le cadre d'une procédure harmonisée, et afin d'éviter toute disparité, l’examen des 
propositions d’essais et des dossiers devrait être conduite par l’Agence; Agence qui 
s'appuiera sur un réseau européen d’agences et d’instituts d’évaluation. (Françoise 
Grossetête)

Poprawkę złożyli Guido Sacconi, Chris Davies + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud 
Breyer + Françoise Grossetête

Poprawka 862
Artykuł 49 ustęp 2

2. Właściwe urzędy innych Państw 
Członkowskich mogą, w ciągu 30 dni od 
rozpowszechnienia, wnieść propozycje 
zmian projektu decyzji do Agencji, 
przekazując jednocześnie kopię propozycji 
do właściwego urzędu. Agencja może 
wnieść propozycje zmian projektu decyzji, w 
ciągu tego samego okresu, przekazując 
jednocześnie kopię propozycji do 
właściwego urzędu.

2. Państwa Członkowskie mogą, w ciągu 30 
dni od rozpowszechnienia, wnieść 
propozycje zmian projektu decyzji do 
Agencji.

Or. en

Uzasadnienie

e justification of amendment to Article 49, paragraph 1.

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 863
Artykuł 49 ustęp 2

2. Właściwe urzędy innych Państw 
Członkowskich mogą, w ciągu 30 dni od 
rozpowszechnienia, wnieść propozycje 
zmian projektu decyzji do Agencji,
przekazując jednocześnie kopię propozycji 
do właściwego urzędu. Agencja może 
wnieść propozycje zmian projektu decyzji, w 

2. Właściwe urzędy innych Państw 
Członkowskich mogą, w ciągu 30 dni od 
rozpowszechnienia, wnieść propozycje 
zmian projektu decyzji do Agencji.
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ciągu tego samego okresu, przekazując 
jednocześnie kopię propozycji do 
właściwego urzędu.

Or. de

Uzasadnienie

See justification of amendment to Article 49, paragraph 1.

Poprawkę złożyli Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Bairbre de Brún, Miroslav Mikolášik

Poprawka 864
Artykuł 49 ustęp 2

2. Właściwe urzędy innych Państw 
Członkowskich mogą, w ciągu 30 dni od 
rozpowszechnienia, wnieść propozycje 
zmian projektu decyzji do Agencji, 
przekazując jednocześnie kopię propozycji 
do właściwego urzędu. Agencja może 
wnieść propozycje zmian projektu decyzji, w 
ciągu tego samego okresu, przekazując 
jednocześnie kopię propozycji do 
właściwego urzędu.

2. Państwa Członkowskie mogą, w ciągu 30 
dni od rozpowszechnienia, wnieść 
propozycje zmian projektu decyzji do 
Agencji.

Or. it

Uzasadnienie

See justification of amendment to Article 49, paragraph 1.

Poprawkę złożyli Guido Sacconi, Chris Davies + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud 
Breyer + Françoise Grossetête

Poprawka 865
Artykuł 49 ustęp 3

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

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

Uzasadnienie

See justification of amendment to Article 49, paragraph 1.

Poprawkę złożyli Guido Sacconi, Chris Davies + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud 
Breyer + Françoise Grossetête

Poprawka 866
Artykuł 49 ustęp 4

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

See justification of amendment to Article 49, paragraph 1.

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 867
Artykuł 49 ustęp 4

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

4. Jeżeli Agencja otrzyma propozycję 
zmiany, może zmodyfikować projekt 
decyzji. Agencja musi zbadać propozycję i 
podjąć decyzję w ciągu 15 dni od końca 30-
dniowego okresu wskazanego w ust. 2.

Or. de
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Uzasadnienie

Folgeänderung, da die Agentur und nicht die Behörde des Mitgliedstaates zuständig ist

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

Poprawka 868
Artykuł 49 ustęp 4

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

4. Jeżeli Agencja otrzyma propozycję 
zmiany, rozpatrzy tę propozycję i może 
podjąć decyzję w ciągu 15 dni od końca 30-
dniowego okresu wskazanego w ust. 2.

Or. it

Uzasadnienie

Per ragioni di semplificazione e accelerazione del procedimento, l’agenzia dovrebbe essere 
l’unica responsabile del processo decisionale. Un coinvolgimento del Comitato dello Stato 
Membro e in particolare l’eventuale requisito di una decisione all’unanimità rischia di 
bloccare il sistema. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati 
agli articoli contenuti nel Titolo VI: Valutazione delle sostanze.

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

Poprawka 869
Artykuł 49 ustęp 5

5. Agencja niezwłocznie powiadamia 
wszystkich zainteresowanych rejestrujących 
albo dalszych użytkowników, o każdej 
propozycji zmiany i zezwala im na 
zgłoszenie uwag w ciągu 30 dni. Komitet 
Państw Członkowskich rozważy wszelkie 
otrzymane uwagi.

skreślony

Or. it
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Uzasadnienie

Per ragioni di semplificazione e accelerazione del procedimento, l’agenzia dovrebbe essere 
l’unica responsabile del processo decisionale. Un coinvolgimento del Comitato dello Stato 
Membro e in particolare l’eventuale requisito di una decisione all’unanimità rischia di 
bloccare il sistema. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati 
agli articoli contenuti nel Titolo VI: Valutazione delle sostanze. (Marcello Vernola & others) 

See justification to amendment of Werner Langen to Article 49, paragraph 1.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 870
Artykuł 49 ustęp 5

5. Agencja niezwłocznie powiadamia 
wszystkich zainteresowanych rejestrujących 
albo dalszych użytkowników, o każdej 
propozycji zmiany i zezwala im na 
zgłoszenie uwag w ciągu 30 dni. Komitet 
Państw Członkowskich rozważy wszelkie 
otrzymane uwagi.

5. Agencja niezwłocznie powiadamia 
wszystkich zainteresowanych rejestrujących 
albo dalszych użytkowników, o każdej 
propozycji zmiany i zezwala im na 
zgłoszenie uwag w ciągu 30 dni.

Or. fr

Uzasadnienie

See justification to the amendment to Article 49, paragraph 1

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

Françoise Grossetête

Poprawka 871
Artykuł 49 ustęp 6

6. Jeżeli w ciągu 60 dni od przekazania 
Komitet Państw Członkowskich osiągnie 
jednomyślne porozumienie w zakresie 
projektu decyzji, Agencja podejmie decyzję 
odpowiednio.

skreślony

Jeżeli Komitet Państw Członkowskich nie 
osiągnie jednomyślnego porozumienia, to w 
ciągu 60 dni od przekazania wyda opinię 
zgodnie z art. 81 ust 8. Agencja przekaże tę 
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opinię Komisji.

Or. it

Uzasadnienie

See justification to the amendments to Article 49, paragraph 1 and Article 49, paragraph 5.

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

Françoise Grossetête

Poprawka 872
Artykuł 49 ustęp 7

7. W ciągu 60 dni od otrzymania opinii 
Komisja przygotuje projekt decyzji, która 
będzie podjęta zgodnie z procedurą 
określoną w art. 130 ust. 2.

skreślony

Or. it

Uzasadnienie

See justification to the amendments to Article 49, paragraph 1 and Article 49, paragraph 5.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 873
Artykuł 49 ustęp 8

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

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

See justification to the amendments to Article 49, paragraph 1 and Article 49, paragraph 5.

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

Poprawka 874
Artykuł 49 ustęp 8

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

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

Or. it

Uzasadnienie

I ricorsi sulla base degli Articoli da 87 a 89 non dovrebbero essere limitati alle decisioni 
prese in base solo a determinati paragrafi, ma dovrebbero essere sempre ammessi. Il 
presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti 
nel Titolo VI: Valutazione delle sostanze.

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 875
Artykuł 49 a (nowy)

Artykuł 49 a
Przyjmowanie przez Agencję decyzji w 

kontekście oceny

W przypadku projektów decyzji Agencji 
zgodnie z art. 44 przedkłada ona 
Komitetowi Państw Członkowskich projekt 
decyzji i wyjaśnia, w jakim stopniu 
uwzględniła ewentualne uwagi 
rejestrującego lub dalszego użytkownika. 
Postanowienia art. 49 ust. 6-8 mają 
zastosowanie do niniejszego artykułu.

Or. de

Uzasadnienie

Steht im Zusammenhang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 38.
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Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 876
Artykuł 50, tytuł

Podział kosztów badań na kręgowcach bez 
porozumienia zawartego pomiędzy 

rejestrującymi

Podział kosztów badań, w tym badań na 
zwierzętach, bez porozumienia zawartego 

pomiędzy rejestrującymi

Or. en

Uzasadnienie

Part of the OSOR proposal.

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 877
Artykuł 50 ustęp 1

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

1. Jeżeli kilku rejestrujących i/lub dalszych 
użytkowników tej samej substancji złożyło 
zgodnie z art. 39 propozycje 
przeprowadzenia badań, właściwy urząd 
oceniający daję im 30 dni na osiągnięcie 
porozumienia, który z nich przeprowadzi 
badanie i przedstawi wyniki. Jeżeli 
rejestrujący albo dalszy użytkownik 
przeprowadza badanie w imieniu innych 
zainteresowanych, koszty badania dzielą się 
równo na wszystkich. 

Or. en

Uzasadnienie

A process to reach an agreement on who will carry out and submit the study should be 
provided for. This is conform the provisions of Point 41 (1) of the Commission's Consultation 
Document. The changes proposed in the second sentence are a drafting improvement.
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Poprawkę złożyli Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio 
Berlato + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 

Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Poprawka 878
Artykuł 50 ustęp 1

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

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

Agencja ustala kryteria podziału kosztów 
oparte na przejrzystości i 
proporcjonalności.

Or. it

Uzasadnienie

Per stabilire costi proporzionati, è necessario che l'Agenzia stabilisca criteri equi. Il presente 
emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo 
VI: Valutazione delle sostanze. (Alessandro Foglietta and others)

Per stabilire costi proporzionati, è necessario che l'Agenzia stabilisca criteri equi. (Marcello 
Vernola and others)

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 879
Artykuł 50 ustęp 1 a (nowy)

1a. W przypadku niemożności osiągnięcia 
takiego porozumienia odnośnie badań 
obejmujących doświadczenia na 
zwierzętach należących do kręgowców, 
właściwy urząd oceniający wyznacza 
jednego z rejestrujących lub dalszych 
użytkowników do przeprowadzenia badań. 
Rejestrujący albo dalszy użytkownik, który 
przeprowadził badania, udostępnia 
właściwemu urzędowi oceniającemu wyniki 
badań i udokumentowuje ich koszt. 
Właściwy urząd oceniający udostępnia 
pozostałym rejestrującym i/lub dalszym 
użytkownikom kopię przedmiotowych 
badań, po otrzymaniu dowodu, że 
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rejestrujący i/lub dalsi użytkownicy 
zapłacili rejestrującemu lub dalszemu 
użytkownikowi, który przeprowadził 
badania, przypadającą na nich część równo 
podzielonych kosztów wykazanych przez 
tego ostatniego. 

Or. en

Uzasadnienie

Conform Article 28, paragraph 3 (as amended), provisions should be included in case no 
agreement as referred to in paragraph 1 can be reached and the study involves tests on 
vertebrate animals, in order to ensure compliance with the obligation to share data from 
animal tests and to prevent duplicate testing. This is also conform the provisions of Point 41 
(3) of the Commission's Consultation Document.

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 880
Artykuł 50 ustęp 1 b (nowy)

1b. Jeżeli któryś z rejestrujących i/lub 
dalszych użytkowników nie zapłacił 
przypadającej na niego części kosztów,  nie 
ma prawa do rejestracji swojej substancji.

Or. en

Uzasadnienie

Linked to Amendments of Recital 39a, Article 25 (5a), Article 28 (1c) and Article 28 (3a). In 
order to ensure compliance with the obligation to share data from animal tests and to prevent 
duplicate testing, the other registrants and/or downstream users must not be allowed not to 
pay their share of the cost and subsequently to carry out duplicate animal tests.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 881
Artykuł 51

Obowiązki Państw Członkowskich 
dotyczące zgłaszania do Agencji

Publikacja informacji o ocenach

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

publikuje na swojej stronie internetowej 
sprawozdanie o postępie, w porównaniu z 
poprzednim rokiem kalendarzowym, 
odnośnie wypełniania obowiązków 
ciążących na niej w związku z 
sprawdzaniem propozycji badań, oceną 
dossier i oceną substancji.

Państwo Członkowskie, które 
przeprowadziło ocenę we własnym zakresie, 
również publikuje jej wyniki do dnia 28 
lutego każdego roku.

Or. en

Uzasadnienie

Linked to the amendments increasing the role of the agency in evaluation.

The information requirements of the agency should go hand in hand with the suggested 
increase in its role in evaluation. If the agency gets the lead responsibility for dossier and 
substance evaluation, it should also include information about these in its annual report.

The addition at the end is linked to the amendment of article 43 a bis indent 6a by the same 
authors to also establish a reporting obligation by Member States if they carry out 
evaluations.

Poprawkę złożyli Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, 
Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Poprawka 882
Artykuł 51

Obowiązki Państw Członkowskich 
dotyczące zgłaszania do Agencji

Publikacja informacji o ocenie

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

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

Uzasadnienie

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.
Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report. (Guido 
Sacconi & others)

Cohérence avec les amendements précèdent. (Françoise Grossetête)

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

Poprawka 883
Artykuł 51

Obowiązki Państw Członkowskich 
dotyczące zgłaszania do Agencji

Obowiązek Agencji dotyczący dostarczenia 
sprawozdania o postępach

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

Agencja corocznie do dnia 28 lutego 
informuje Komisję o postępie, w 
porównaniu z poprzednim rokiem 
kalendarzowym, odnośnie wypełniania 
swoich obowiązków (skreślenie), w związku 
z sprawdzaniem propozycji badań. Agencja 
niezwłocznie opublikuje te informacje na 
swojej stronie internetowej.

Or. it

Uzasadnienie

L'emendamento si giustifica in seguito alla scelta di concentrare nell'Agenzia l'intera gestione 
del processo di valutazione. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti 
presentati agli articoli contenuti nel Titolo VI: Valutazione delle sostanze.

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 884
Artykuł 51

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

informuje o postępie, w porównaniu z 
poprzednim rokiem kalendarzowym, 
odnośnie wypełniania swojego obowiązku w 
związku ze sprawdzaniem propozycji badań. 
Agencja niezwłocznie opublikuje te 
informacje na swojej stronie internetowej.

Or. de

Uzasadnienie

Folgeänderung, da die Agentur und nicht die Behörde des Mitgliedstaates zuständig ist.


