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Poprawkę złożyli Guido Sacconi, Chris Davies

Poprawka 594
Artykuł 52

Celem niniejszego tytułu jest 
zagwarantowanie sprawnego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego przy 
zapewnieniu, że ryzyko stwarzane przez 
substancje wzbudzające szczególne obawy 
jest właściwie kontrolowane albo że 
substancje te są zastępowane odpowiednimi 
alternatywnymi substancjami lub 
technologiami.

Celem niniejszego tytułu jest 
zagwarantowanie, że substancje
wzbudzające szczególne obawy są 
zastępowane, tam gdzie jest możliwe, 
bardziej bezpiecznymi alternatywnymi 
substancjami lub technologiami. Jeżeli nie 
ma takiej możliwości oraz jeżeli korzyści 
społeczne są większe niż ryzyko związane ze 
stosowaniem danej substancji, celem 
niniejszego tytułu jest zagwarantowanie, że 
stosowanie substancji wzbudzających 
szczególne obawy jest właściwie 
kontrolowane, oraz że zachęca się do 
korzystania z alternatywnych rozwiązań.
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Or. en

Uzasadnienie

Revised formulation of amendment 50 in the draft report.

Poprawkę złożył Jonas Sjöstedt

Poprawka 595
Artykuł 52

Celem niniejszego tytułu jest 
zagwarantowanie sprawnego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego przy 
zapewnieniu, że ryzyko stwarzane przez 
substancje wzbudzające szczególne obawy 
jest właściwie kontrolowane albo że 
substancje te są zastępowane odpowiednimi 
alternatywnymi substancjami lub 
technologiami.

Celem niniejszego tytułu jest 
zagwarantowanie, że ryzyko stwarzane przez 
substancje wzbudzające szczególne obawy 
jest właściwie kontrolowane. W miarę 
możliwości substancje te są zastępowane 
odpowiednimi alternatywnymi substancjami 
lub technologiami. Niniejszy tytuł opiera się 
na zasadzie, zgodnie z którą rolą 
producentów, importerów i dalszych 
użytkowników jest zagwarantowanie, że 
substancje przez nich produkowane, 
wprowadzane do obrotu, importowane lub 
przez nich stosowane nie wpływają 
negatywnie na zdrowie człowieka lub na 
środowisko. Jego postanowienia opierają 
się na zasadzie ostrożności.

Or. en

Uzasadnienie

The emphasis on the internal market needs to be deleted. REACH already contains a free 
movement cause (art. 125) and is based on the Treaty’s legal base for the inner market. This 
specific title is about allowing chemicals that are known to be harmful to be used anyway. 
The precautionary principle is mentioned in the general provisions of REACH but it is 
especially important to include this principle in the provisions on authorisation.

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Poprawka 596
Artykuł 52

Celem niniejszego tytułu jest 
zagwarantowanie sprawnego 

Celem niniejszego tytułu jest 
zagwarantowanie, że substancje
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funkcjonowania rynku wewnętrznego przy 
zapewnieniu, że ryzyko stwarzane przez 
substancje wzbudzające szczególne obawy 
jest właściwie kontrolowane albo że 
substancje te są zastępowane odpowiednimi 
alternatywnymi substancjami lub 
technologiami.

wzbudzające szczególne obawy są 
zastępowane, tam gdzie jest możliwe, 
odpowiednimi alternatywnymi substancjami 
lub technologiami, lub że takie rozwiązania 
alternatywne są promowane.

Or. en

Uzasadnienie

The aim of authorisation is  to ensure protection of health and the environment rather than 
the functioning of the internal market, which is an aim underpinning all EU legislation but 
not relating to any specific  provision  of REACH.
Authorisation will provide a high level of protection only if it aims at replacing substances of 
very high concern with suitable alternatives. Maintaining the notion of ’adequate control’ 
will support continued use and release of dangerous substances irrespective of their socio-
economic necessity and of the availability of safer alternatives.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 597
Artykuł 52

Celem niniejszego tytułu jest 
zagwarantowanie sprawnego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego przy 
zapewnieniu, że ryzyko stwarzane przez 
substancje wzbudzające szczególne obawy 
jest właściwie kontrolowane albo że 
substancje te są zastępowane odpowiednimi 
alternatywnymi substancjami lub 
technologiami.

Celem niniejszego tytułu jest, po pierwsze, 
zagwarantowanie, że substancje
wzbudzające szczególne obawy są 
zastępowane, tam gdzie jest możliwe, 
bardziej bezpiecznymi alternatywnymi 
substancjami lub technologiami. Po drugie, 
jeżeli nie ma takiej możliwości, a korzyści 
społeczne są dużo większe niż ryzyko 
związane ze stosowaniem danej substancji, 
celem niniejszego tytułu jest 
zagwarantowanie, że stosowanie substancji 
wzbudzających szczególne obawy jest 
właściwie kontrolowane oraz że, po trzecie, 
promuje się korzystanie z alternatywnych 
rozwiązań.

Or. en

Uzasadnienie

Prevention is better than cure. Substitution should take precedence over "adequate control" 
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in line with existing legislation on workers' safety, biocides and certain hazardous substances 
in electrical and electronic equipment.  To give "adequate control” precedence would mean 
that  substances of very high concern could continue to be used and released, even if the 
socio-economic benefits of them were low or safer alternatives available. It should be 
substitution first, then controls where substitution is not possible and the substance has 
significant socio-economic benefits.

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 598
Artykuł 52 a (nowy)

52a. Zastępowanie powinno być 
rozpatrywane na końcu całego procesu, po 
dokonaniu oceny przez Agencję.

Or. en

Uzasadnienie

This makes clear that substitution comes at the end of the process and isn't something to start 
with. New substances should fulfil the same requirements as the substituted ones.

Poprawkę złożył Jonas Sjöstedt

Poprawka 599
Artykuł 53 ustęp 1, część wprowadzająca

1. Producent, importer albo dalszy 
użytkownik nie wprowadza substancji do 
obrotu umożliwiając jej stosowanie albo sam 
nie stosuje substancji, jeżeli substancja ta 
jest wymieniona w załączniku XIII, chyba 
że:

1. Producent, importer albo dalszy 
użytkownik nie wprowadza substancji do 
obrotu ani jej nie eksportuje umożliwiając 
jej stosowanie albo sam nie stosuje 
substancji, jeżeli substancja ta jest 
wymieniona w załączniku XIII, chyba że:

Or. en

Uzasadnienie

These provisions should also apply in the case where a company within the EU manufactures 
but does not place the substance on the EU market but instead exports it directly.
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Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer +Dorette Corbey

Poprawka 600
Artykuł 53 ustęp 1 litera b)

(b) zastosowanie(a) tej substancji w jej 
postaci własnej, jako składnika preparatu 
albo zastosowanie w produkcie, dla 
którego(ych) substancja została 
wprowadzona do obrotu albo 
zastosowanie(a) substancji przez niego 
samego zostało(y) zwolnione z obowiązków 
związanych z postępowaniem zgodnym z 
wymaganiami procedury zezwoleń podanej 
w załączniku XIII, zgodnie z art. 55 ust. 2;
albo

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Blanket exemptions from the authorisation procedure should not be allowed, since it means 
allowing authorisation without any case-specific evaluation of the benefits or drawbacks of 
such uses or of the availability of potential alternatives. This removes three vital elements that 
authorisation was intended to introduce: substitution when alternatives are available, 
justification for continued use and transparency of decision-making (Carl Schlyter & others).

This ensures consistency (the deletion of article 55 paragraphs 2 and 4(b) and 1(e)) to avoid 
exemption for particular uses and ensure that the authorisation procedure is the overarching 
framework for all chemicals of high concern fulfilling the criteria for authorisation (Dorette 
Corbey).

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

Poprawka 601
Artykuł 53 ustęp 2 a (nowy)

2. Import i wprowadzenie do obrotu wyrobu 
zawierającego substancję, która jest 
wymieniona w załączniku XIII, uważane 
jest za równoznaczne z jej stosowaniem.

Or. en

Uzasadnienie

Articles must be covered by these requirements on authorisation, not only substances 
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themselves. Importers of articles must have the same obligations and not less demands 
because the substances are part of an article. A failure to rectify this would present a serious 
threat to health and environment protection and to the competitiveness of specific industry 
sectors (Jonas Sjöstedt).

The REACH proposal does not specify provisions for imported articles containing substances 
of very high concern, which would fall under authorisation. Importers of articles must have 
the same obligations as other EU producers in order to effectively protect human health and 
the environment. A failure to rectify this would present a serious threat to health and 
environment protection and to the competitiveness of specific industry sectors (Carl Schlyter 
& others).

Poprawkę złożyli Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Bogusław Sonik, Renate Sommer + Anne Laperrouze

Poprawka 602
Artykuł 53 ustęp 4

4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do 
zastosowania substancji dla celów badań 
naukowych i rozwojowych albo badań 
dotyczących rozwoju produktu i procesu 
produkcji, w ilości nieprzekraczającej 1 
tony rocznie.

4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do 
zastosowania substancji dla celów badań 
naukowych i rozwojowych albo badań 
dotyczących rozwoju produktu i procesu 
produkcji.

Or. en

Uzasadnienie

Substances in scientific research and development should be exempted as REACH should only 
apply to substances that are manufactured provided they are placed on the Community 
market. Substances in product and process orientated research and development should not 
be limited to 1 tonne. This would constrain innovation.

Scientific research and development should be exempted as REACH should only apply to 
manufactured substances placed on the EU market. Substances used in product and process 
orientated research and development should not be limited to a quantity of 1 tonne, in order 
not to impinge on the volumes needed for experimentation and development. (Anne 
Laperrouze)

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 603
Artykuł 53 ustęp 4
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4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do 
zastosowania substancji dla celów badań 
naukowych i rozwojowych albo badań 
dotyczących rozwoju produktu i procesu 
produkcji, w ilości nieprzekraczającej 1 
tony rocznie.

4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do 
zastosowania substancji dla celów badań 
naukowych i rozwojowych albo badań 
dotyczących rozwoju produktu i procesu 
produkcji, w ilości wymaganej dla celów 
badań dotyczących rozwoju produktu i 
procesu produkcji.

Or. de

Uzasadnienie

There must be no one-tonne restriction on substances used in product and process orientated 
research and development. That would constrain innovation.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 604
Artykuł 53 ustęp 5, część wprowadzająca

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

Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w 
przypadku następujących zastosowań 
substancji, pod warunkiem że stosowane 
podczas nich środki zapewniają poziom 
bezpieczeństwa co najmniej równoznaczny 
z poziomem ustanowionym w tytule VII:

Or. en

Uzasadnienie

This amendment addresses the different levels of regulation covering the listed exemptions 
under Article 53(5) and sets the authorisation procedure  as a joint standard.

Poprawkę złożyli Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, 
Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Anne Laperrouze + Dagmar 

Roth-Behrendt

Poprawka 605
Artykuł 53 ustęp 5 litera a)

(a) zastosowań w środkach ochrony roślin, 
objętych dyrektywą 91/414/EWG;

skreślona
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Or. en

Uzasadnienie

Commission proposal (a) until (f):  these substances should be excluded from the whole scope 
of REACH, see art. 2.

Linked to amendments to articles 2, 4 and 8.

Poprawkę złożył Jonas Sjöstedt

Poprawka 606
Artykuł 53 ustęp 5 litera a)

(a) zastosowań w środkach ochrony roślin, 
objętych dyrektywą 91/414/EWG;

(a) zastosowań jako aktywnego środka 
ochrony roślin, objętych dyrektywą 
91/414/EWG;

Or. en

Uzasadnienie

A rigorous procedure for authorisation is an essential part of REACH. Only then will there be 
an incentive for companies to innovate and find alternatives to the use of che chemicals of 
very high concern. This list of exemptions is not acceptable. If there are substantive reasons 
for allowing the use of a substance then authorisation can be obtained.

Poprawkę złożyli Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, 
Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Anne Laperrouze + Dagmar 

Roth-Behrendt

Poprawka 607
Artykuł 53 ustęp 5 litera b)

(b) zastosowań w produktach biobójczych, 
objętych dyrektywą 98/8/WE;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Commission proposal (a) until (f):  these substances should be excluded from the whole scope 
of REACH, see art. 2.

Linked to amendments to articles 2, 4 and 8.
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Poprawkę złożył Jonas Sjöstedt

Poprawka 608
Artykuł 53 ustęp 5 litera b)

(b) zastosowań w produktach biobójczych, 
objętych dyrektywą 98/8/WE;

(b) zastosowań jako aktywnych produktów 
biobójczych, objętych dyrektywą 98/8/WE;

Or. en

Uzasadnienie

A rigorous procedure for authorisation is an essential part of REACH. Only then will there be 
an incentive for companies to innovate and find alternatives to the use of che chemicals of 
very high concern. This list of exemptions is not acceptable. If there are substantive reasons 
for allowing the use of a substance then authorisation can be obtained.

Poprawkę złożyli Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, 
Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Anne Laperrouze + Dagmar 

Roth-Behrendt

Poprawka 609
Artykuł 53 ustęp 5 litera c)

(c) zastosowań jako produkty lecznicze i 
produkty lecznicze weterynaryjne, objętych 
rozporządzeniem (EWG) nr 2309/93 i 
dyrektywami 2001/82/WE oraz 
2001/83/WE;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Commission proposal (a) until (f):  these substances should be excluded from the whole scope 
of REACH, see art. 2.

Linked to amendments to articles 2, 4 and 8.
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Poprawkę złożyli Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, 
Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Jonas Sjöstedt + Anne 

Laperrouze + Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 610
Artykuł 53 ustęp 5 litera d)

(d) zastosowań jako substancje dodawane 
do żywności w środkach spożywczych, 
objętych dyrektywą 89/107/EWG;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

See justifications above.

Poprawkę złożyli Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, 
Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Anne Laperrouze + Dagmar 

Roth-Behrendt

Poprawka 611
Artykuł 53 ustęp 5 litera e)

(e) zastosowań jako dodatki w środkach 
żywienia zwierząt, objętych dyrektywą 
70/524/EWG;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

See justifications above.

Poprawkę złożyli Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, 
Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Anne Laperrouze + Dagmar 

Roth-Behrendt

Poprawka 612
Artykuł 53 ustęp 5 litera f)

(f) zastosowań jako substancje 
poprawiające smak w środkach 
spożywczych, objętych decyzją 
1999/217/WE;

skreślona
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Or. en

Uzasadnienie

See justification above.

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

Poprawka 613
Artykuł 53 ustęp 5 litera g)

(g) zastosowań jako wyodrębniony 
półprodukt w miejscu wytwarzania albo 
jako transportowany wyodrębniany 
półprodukt;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

A rigorous procedure for authorisation is an essential part of REACH. Only then will there be 
an incentive for companies to innovate and find alternatives to the use of the chemicals of 
very high concern. This list of exemptions is not acceptable. If there are substantive reasons 
for allowing the use of a substance then authorisation can be obtained (Jonas Sjöstedt).

Intermediates that fulfil the criteria of substances of very high concern may cause significant 
adverse effects and should therefore note be excluded from authorisation (Carl Schlyter & 
others).

It is important to consider a wide range of uses of the chemicals concerned, in particular 
covering those pieces of legislation that do not examine the environmental impacts of 
substances, but also covering other possible sources of release and exposure. For instance, 
the clause which renders isolated intermediates unable to be brought under authorisation 
should be removed, as emissions during transport on or off site may be very significant 
(Article 53(5)(g)) (Frédérique Ries & others).

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 614
Artykuł 53 ustęp 5 litera g)

(g) zastosowań jako wyodrębniony (g) zastosowań jako wyodrębniany 
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półprodukt w miejscu wytwarzania albo jako 
transportowany wyodrębniany półprodukt;

półprodukt w miejscu wytwarzania albo jako 
transportowany wyodrębniany półprodukt, 
nawet w produkowanych/importowanych 
ilościach przekraczających 1000 ton 
rocznie;

Or. it

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożył Jonas Sjöstedt

Poprawka 615
Artykuł 53 ustęp 5 litera h)

(h) zastosowania jako paliwa silnikowe 
zgodnie z dyrektywą 98/70/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

A rigorous procedure for authorisation is an essential part of REACH. Only then will there be 
an incentive for companies to innovate and find alternatives to the use of the chemicals of 
very high concern. This list of exemptions is not acceptable. If there are substantive reasons 
for allowing the use of a substance then authorisation can be obtained (Jonas Sjöstedt).

Poprawkę złożyli Jonas Sjöstedt + Werner Langen

Poprawka 616
Artykuł 53 ustęp 5 litera i)

(i) zastosowań jako paliwa w ruchomych 
albo stałych urządzeniach służących do 
spalania produktów na bazie olejów 
mineralnych i zastosowania jako paliw w 
systemach zamkniętych.

skreślona

Or. en
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Uzasadnienie

See justification above.

Poprawkę złożyli Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, 
Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, + Werner Langen + Anne 

Laperrouze

Poprawka 617
Artykuł 53 ustęp 5 litera i a) (nowa)

(ia) Substancje nie podlegające rejestracji.

Or. en

Uzasadnienie

New point (i bis): the authorisation procedure should be limited to registered substances only. 
Therefore, exemptions that apply for Registration should also apply to Authorisation.

The authorisation procedure should be restricted to registered substances. Substances 
exempted from registration should also therefore be exempted from the authorisation 
requirement.

Poprawkę złożył Robert Sturdy

Poprawka 618
Artykuł 53 ustęp 5 litera i a) (nowa)

(ia) Stosowanie minerałów, rud, 
koncentratów, stopów podczas transportu 
do lub przetwarzania w obiektach 
przemysłowych regulowane dyrektywą 
96/61/WE, podczas których ustawodawstwo 
wspólnotowe dotyczące ochrony zdrowia 
pracowników i obywateli również będzie 
miało zastosowanie, za wyjątkiem 
substancji podlegających szczegółowym 
przepisom dotyczącym chemikaliów.

Or. en

Uzasadnienie

Ores, concentrates and alloys that do not pose a risk to public health or the environment 
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should be exempt from the registration and authorisation requirements. Because of their 
natural occurrence neither registration nor authorisation would impact on the presence or 
level of substances of concern in minerals. Simply removing them from the registration 
requirements would not alleviate the administrative burden as, under the current draft, an 
exemption from registration does not automatically result in an exemption from authorisation.

Poprawkę złożyli John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 619
Artykuł 53 ustęp 5 litera i a) (nowa)

(ia) zastosowania metali, w tym stopów, w 
stanie stałym, zgodnie z obowiązującym
zwolnieniem z etykietowania na mocy 
przepisów dyrektywy 67/548/EWG, 
załącznik VI nr 8.3 i nr 9.3.

Or. en

Uzasadnienie

Most metals and alloys in the 'massive form', as opposed to powdered form for example, pose 
limited risk because of their nature. They should therefore be eligible for assessment via a 
simplified procedure unless there are indications of potential risks that justify more detailed 
evaluation. The vast number of uses of metals, particularly in the form of alloys (around 
30,000), could overwhelm the authorisation process without a simplified system.

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 620
Artykuł 53 ustęp 5 litera i)

(ia) zastosowań w bateriach, objętych 
dyrektywą 91/157/WE.

Or. de

Uzasadnienie

The use of substances in batteries is already regulated in Title VIII and Directive 91/157/EC; 
they should therefore be exempted from the authorisation procedure.
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Poprawkę złożyli Chris Davies + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Poprawka 621
Artykuł 53 ustęp 5 nowy akapit

Jeżeli środki te zapewniają co najmniej tak 
rygorystyczną kontrolę jak określono w 
tytule VII.

Or. en

Uzasadnienie

It is important to consider a wide range of uses of the chemicals concerned, in particular 
covering those pieces of legislation that do not examine the environmental impacts of 
substances, but also covering other possible sources of release and exposure. For instance, 
the clause which renders isolated intermediates unable to be brought under authorisation 
should be removed, as emissions during transport on or off site may be very significant 
(Article 53(5)(g))

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 622
Artykuł 53 ustęp 5 a (nowy)

5a. Producent, importer albo dalszy 
użytkownik może wyznaczyć trzecią stronę, 
która będzie przestrzegać zobowiązań 
wynikających z niniejszego tytułu w 
imieniu producenta, importera lub dalszego 
użytkownika.

Or. nl

Uzasadnienie

This amendment ensures that use can be made of a third party.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 623
Artykuł 53 ustęp 5 b (nowy)

5b. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do 
minerałów, rud, koncentratów oraz stopów, 
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jeżeli substancje te są transportowane do 
lub przetwarzane w obiektach 
podlegających przepisom dyrektywy 
96/61/WE.

Or. nl

Uzasadnienie

Minerals, ores, concentrates and alloys should be exempt from the authorisation requirement.

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Poprawka 624
Artykuł 53 ustęp 6

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

skreślony

(a) zastosowań w kosmetykach, objętych 
dyrektywą 76/768/EWG;
(b) zastosowań w materiałach 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością, 
objętych dyrektywą 89/109/EWG;

Or. en

Uzasadnienie

Blanket exemptions from the authorisation procedure should not be allowed, since it means 
allowing authorisation without any case-specific evaluation of the benefits or drawbacks of 
such uses or of the availability of potential alternatives. This removes two vital elements that 
authorisation was intended to introduce: justification for continued use and transparency of 
decision-making.
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Poprawkę złożyli Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, 
Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + Alessandro Foglietta, Adriana Poli 

Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Poprawka 625
Artykuł 53 ustęp 6, część wprowadzająca

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

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

Or. it

Uzasadnienie

No criteria exist for the definition of endocrine disrupting properties. Criteria supplementary 
to those established in Article 54(d) and (e) must be identified on the basis of scientific 
evidence so as not to give rise to arbitrary decisions. Moreover, the substances indicated in 
point (b) have already been excluded in the amendment tabled to Article 2. In addition to this, 
substances already regulated by the respective, and duly integrated, vertical regulations 
should be excluded from the scope of the REACH Directive. This amendment is linked to the 
other amendments to the Articles under Title VII: Authorisation.

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

Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato + Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 626
Artykuł 53 ustęp 6 litera b)

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

skreślona

Or. it

Uzasadnienie

No criteria exist for the definition of endocrine disrupting properties. Criteria supplementary 
to those established in Article 54(d) and (e) must be identified on the basis of scientific 
evidence so as not to give rise to arbitrary decisions. Moreover, the substances indicated in 
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point (b) have already been excluded in the amendment tabled to Article 2. In addition to this, 
substances already regulated by the respective, and duly integrated, vertical regulations 
should be excluded from the scope of the REACH Directive. This amendment is linked to the 
other amendments to the Articles under Title VII: Authorisation. (Marcello Vernola and 
others)

Consequence of the proposed changes to Article 2 (Dagmar Roth-Behrendt)

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

Poprawka 627
Artykuł 53 ustęp 7, część wprowadzająca

Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się odnośnie 
zastosowania substancji stanowiących 
składniki preparatów:

Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się odnośnie 
zastosowania substancji stanowiących 
składniki preparatów lub wyrobów:

Or. en

Uzasadnienie

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

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

Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Poprawka 628
Artykuł 53 ustęp 7 litera a)

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

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

Or. it

Uzasadnienie

Criteria supplementary to those established in Article 54(d) and (e) must be identified on the 
basis of scientific evidence so as not to give rise to arbitrary decisions. This amendment is 
linked to the other amendments to the Articles under Title VII: Authorisation.
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Poprawkę złożyli Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, 
Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + Alessandro Foglietta, Adriana Poli 

Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato + Werner Langen + Anne Laperrouze

Poprawka 629
Artykuł 53 ustęp 7 a (nowy)

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

Or. it

Uzasadnienie

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

The proposed new Article 53(8) makes it clear that decisions already taken by the Council 
and Parliament pursuant to Directive 76/769/EEC, or taken in future by the Commission in 
accordance with the procedure specified in Article 130 (comitology), should not be discussed 
again. Decisions as to whether and, if so, to what extent substances and uses already 
regulated by legislation should be exempted from those provisions must not be left to the 
Commission's discretion. (Werner Langen)

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 630
Artykuł 53 a (nowy)

Artykuł 53a
Załącznik XIII(a) zawiera listę substancji, 
które spełniają kryteria art. 54, przed 
rozpoczęciem  procedury udzielania 
zezwolenia. Po rozpoczęciu procedury 
udzielania zezwolenia substancje zostają 
włączone do załącznika XIII(b), zgodnie z 
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procedurą opisaną w art. 55 ust. 1. 

Or. en

Uzasadnienie

In order to increase transparency, stimulate voluntary measures by downstream users and 
innovation towards safer alternatives, all substances that meet the criteria of very high 
concern should be added immediately to a candidate list for authorisation (=Annex XIII (a)). 

Subsequently, following the priority setting by the agency, substances will be moved to Annex 
XIII(b), in which sunset dates and deadlines for applications for authorisation would be set.

Poprawkę złożył Guido Sacconi

Poprawka 631
Artykuł 53 a (nowy)

Artykuł  53 a
Lista substancji wymagających zezwolenia
Załącznik XIII zawiera wykaz substancji 
wymagających zezwolenia; lista w 
załączniku XIIIa zawiera substancje, w 
przypadku których złożono wniosek o 
udzielenie zezwolenia i które znajdują się w 
toku procedury. Po zakończeniu procedury 
udzielania zezwolenia substancje są 
włączane do wykazu w załączniku XIIIb, 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
55 ust. 1. Wykazy są publicznie 
udostępniane na stronie internetowej 
Agencji.

Or. it

Uzasadnienie

Supplements Amendment 51 in the draft report. Making these lists available to the public 
renders the authorisation process more transparent and also enables dealers to manage their 
stocks more efficiently. It also prevents prohibited chemical products remaining on the 
market.
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Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 632
Artykuł 54, część wprowadzająca

Następujące substancje mogą zostać
włączone do załącznika XIII zgodnie z 
procedurą przedstawioną w art. 55:

Bez uszczerbku dla już istniejących lub 
przyszłych ograniczeń, następujące 
substancje są włączone do załącznika 
XIII(a) zgodnie z procedurą przedstawioną 
w art. 56:

Or. en

Uzasadnienie

Partially linked to the amendments on Article 53a new.

Given the introduction of a candidate list, the procedure for inclusion on the lists needs to be 
modified.

Poprawkę złożył Guido Sacconi

Poprawka 633
Artykuł 54, część wprowadzająca

Następujące substancje mogą zostać
włączone do załącznika XIII zgodnie z 
procedurą przedstawioną w art. 55:

Następujące substancje zostają włączone do 
załącznika XIIIa zgodnie z procedurą 
przedstawioną w art. 56:

Or. it

Uzasadnienie

Replaces the corresponding part of Amendment 52 by the rapporteur.

Poprawkę złożyli Holger Krahmer + Horst Schnellhardt + Alessandro Foglietta, Adriana Poli 
Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido 

Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav 
Mikolášik + Liam Aylward + Anne Laperrouze

Poprawka 634
Artykuł 54 litera a)

(a) substancje spełniające, zgodnie z 
dyrektywą 67/548/EWG, kryteria

(a) substancje zaklasyfikowane jako 
rakotwórcze kategorii 1 albo 2, zgodnie z 
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klasyfikacji jako rakotwórcze kategorii 1 
albo 2;

dyrektywą 67/548/EWG;

Or. en

Uzasadnienie

So as to increase planning certainty, substances should be included in the authorisation that 
have undergone classification or have at least undergone sound scientific assessment (Holger 
Krahmer).

Before a substance is authorised, a legally binding decision must be taken on its classification 
(on the basis of a harmonised classification ruling placing it in CMR categories 1 or 2). 
Otherwise, the decisions of the Member State Committee(s) responsible for classifying 
substances in CMR categories 1 and 2 would be invalidated. There must be legal certainty, 
particularly as regards world trade. This amendment is linked to the other amendments to the 
Articles under Title VII: Authorisation. (Alessandro Foglietta and others + Marcello Vernola 
and others).

Before a substance is authorised, a legally binding decision must be taken on its 
classification, on the basis of a standard classification ruling, in CMR categories 1 or 2 (EU 
or, in future, GHS) otherwise the Member State Committee(s) responsible for classification of 
substances in CMR categories 1, 2 and 3 would be ignored. There must be legal certainty, 
including with regard to world trade (Horst Schnellhardt).

It is fundamental to the working of REACH that authorisation focuses only on chemicals that 
have been scientifically shown to have an adverse effect on human health or the environment. 
Authorisation should only be applied to those chemical substances that present an actual risk 
based on their anticipated uses as documented in the registration.  The mere fact that a 
chemical substance has an inherent hazard should not trigger the costs and bureaucracy 
associated with authorisation unless that actual hazard is presented by a proposed or 
anticipated downstream use. 

It is imperative therefore that chemical substances used in highly controlled or low 
exposure/low risk industrial processes should be authorised. The uses of said substances 
present little or no risk to workers, the public or the environment. In order to improve the 
workability of REACH, “adequately controlled” risks, which will be authorised, should be 
clearly defined to include low exposure/low risk industrial processes (Liam Aylward).
Before a substance is authorised, a binding decision must be taken on its classification, on the 
basis of a standard classification ruling placing it in CMR categories 1 or 2 (EU or, in future,
GHS). Otherwise the Member State Committee(s) responsible for classification of substances 
in CMR categories 1, 2 and 3 would be ignored. There must be legal certainty, especially as 
regards world trade 

The inclusion of substances other than those referred to in paragraphs a) to e) is neither 
feasible or necessary. This would trigger the authorisation process on the basis of arbitrary 
criteria, making for legal uncertainty. (Anne Laperrouze)
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Poprawkę złożyli Holger Krahmer + Horst Schnellhardt + Alessandro Foglietta, Adriana Poli 
Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido 

Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav 
Mikolášik + Liam Aylward + Anne Laperrouze

Poprawka 635
Artykuł 54 litera b)

(a) substancje spełniające, zgodnie z 
dyrektywą 67/548/EWG, kryteria
klasyfikacji jako mutagenne kategorii 1 albo 
2;

(b) substancje zaklasyfikowane jako 
mutagenne kategorii 1 albo 2, zgodnie z 
dyrektywą 67/548/EWG;

Or. en

Uzasadnienie

See justification above.

Poprawkę złożyli Holger Krahmer + Horst Schnellhardt + Alessandro Foglietta, Adriana Poli 
Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido 

Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav 
Mikolášik + Liam Aylward + Anne Laperrouze

Poprawka 636
Artykuł 54 litera c)

(c) substancje spełniające, zgodnie z 
dyrektywą 67/548/EWG, kryteria
klasyfikacji jako substancje działające 
szkodliwie na rozrodczość kategorii 1 albo 
2;

(c) substancje zaklasyfikowane jako 
działające szkodliwie na rozrodczość 
kategorii 1 albo 2, zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG;

Or. en

Uzasadnienie

See justification above.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 637
Artykuł 54 litera c a) (nowa)
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(ca) substancje spełniające, zgodnie z 
dyrektywą 67/548/EWG, kryteria 
klasyfikacji jako uczulające;

Or. en

Uzasadnienie

Sensitisers and highly potent chronic toxic substances should be added to the scope of 
authorisation.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 638
Artykuł 54 litera c b) (nowa)

(cb) substancje spełniające, zgodnie z 
dyrektywą 67/548/EWG, kryteria 
klasyfikacji jako szkodliwe i będące silnie i 
długotrwale działającymi toksycznymi 
wziewnymi T, R 48;

Or. en

Uzasadnienie

Sensitisers and highly potent chronic toxic substances should be added to the scope of 
authorisation.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 639
Artykuł 54 litera d)

(d) substancje, które są trwałe, wykazują 
zdolność do bioakumulacji i są toksyczne, 
zgodnie z kryteriami zawartymi w 
załączniku XII;

(d) substancje wzbudzające szczególne 
obawy;

Or. nl

Uzasadnienie

PBT and vPvB substances are substances of very high concern.
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Poprawkę złożyli Johannes Blokland + Liam Aylward

Poprawka 640
Artykuł 54 litera e)

(e) substancje, które są bardzo trwałe i 
wykazują bardzo dużą zdolność do 
bioakumulacji, zgodnie z kryteriami 
zawartymi w załączniku XII;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Article 54 lists six categories of chemicals subject to authorisation. The last two categories of 
chemicals subject to authorisation do not meet the standard of demonstrating an adverse 
effect on human health or the environment under clear and precise criteria and therefore 
should be deleted.
Very persistent and very bioaccumulative (vPvB) chemicals are listed in 54 (e) based only on 
their physicochemical properties. The inclusion of the vPvB category would restrict 
substances without any finding of adverse effects on human health or the environment. (In 
some cases, such as calcium in bones and teeth, bioaccumulation and persistence is 
desirable.) Article 54 (e) far exceeds what is appropriate and necessary to achieve the goals 
of the legislation, and therefore it should be deleted as not proportional and contrary to 
public policy (Liam Aylward).
PBT and vPvB substances are substances of very high concern (Johannes Blokland).

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 641
Artykuł 54 litera e)

(e) substancje, które są bardzo trwałe i
wykazują bardzo dużą zdolność do 
bioakumulacji, zgodnie z kryteriami 
zawartymi w załączniku XII;

(e) substancje, które są bardzo trwałe,
wykazują bardzo dużą zdolność do 
bioakumulacji i są bardzo toksyczne, 
zgodnie z kryteriami zawartymi w 
załączniku XII;

Or. fr

Uzasadnienie

Substances should form the subject of a binding decision on classification (EU or in the future 
the Globally Harmonised System) before being submitted for authorisation. Otherwise, the 
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bodies responsible for classification at Community level would be bypassed. All legal 
uncertainty must be avoided, particularly as regards international trade.
The inclusion of substances other than those referred to in paragraphs a) to e) is neither 
feasible or necessary. This would trigger the authorisation process on the basis of arbitrary 
criteria, making for legal uncertainty.

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

Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato + Anne Laperrouze

Poprawka 642
Artykuł 54 litera f)

(f) substancje, takie jak substancje 
zaburzające gospodarkę hormonalną. albo 
substancje, które są trwałe, wykazują 
zdolność do bioakumulacji i są toksyczne 
albo są bardzo trwałe i wykazują bardzo 
dużą zdolność do bioakumulacji, nie 
spełniające kryteriów zawartych w lit. (d) i 
(e), zidentyfikowane jako wywołujące u 
ludzi lub w środowisku poważne i 
nieodwracalne skutki równoważne skutkom 
wywoływanym przez inne substancje 
wymienione w lit. (a) do (e), ocenione 
metodą badania przypadków zgodnie z 
procedurą określoną w art. 56.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Article 54(f) restricts substances of “equivalent” concern on a case-by-case basis. Devoid of 
objective criteria, it could be used by member states to subject chemicals targeted for 
political reasons to the restrictions of authorisation with little or no science. Article 54 (f) is 
an express and improper delegation of authority. In addition, the absence of objective criteria 
and the case-by-case decision-making process leave the regulated community in the dark as 
to whether a substance is subject to authorisation or not. As such Article 54 (f) fails to 
provide the legal certainty fundamental to legislation and should be deleted (Liam Aylward).

No criteria exist for the definition of endocrine disrupting properties. Criteria supplementary 
to those established in Article 54(d) and (e) must be identified on the basis of scientific 
evidence so as not to give rise to arbitrary decisions. This amendment is linked to the other 
amendments to the Articles under Title VII: Authorisation. (Marcello Vernola and others + 
Alessandro Foglietta and others).

Before a substance is authorised, a binding decision must be taken on its classification, on the 
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basis of a standard classification ruling, in CMR categories 1 or 2 (EU or, in future, GHS) 
otherwise the Member State Committee(s) responsible for classification of substances in CMR 
categories 1, 2 and 3 would be ignored. There must be legal certainty, especially as regards 
world trade 

The inclusion of substances other than those referred to in paragraphs a) to e) is neither 
feasible or necessary. This would trigger the authorisation process on the basis of arbitrary 
criteria, making for legal uncertainty. (Anne Laperrouze)

Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 643
Artykuł 54 litera f)

(f) substancje, takie jak substancje 
zaburzające gospodarkę hormonalną. albo 
substancje, które są trwałe, wykazują 
zdolność do bioakumulacji i są toksyczne 
albo są bardzo trwałe i wykazują bardzo 
dużą zdolność do bioakumulacji, nie 
spełniające kryteriów zawartych w lit. (d) i 
(e), zidentyfikowane jako wywołujące u 
ludzi lub w środowisku poważne i 
nieodwracalne skutki równoważne skutkom 
wywoływanym przez inne substancje 
wymienione w lit. (a) do (e), ocenione 
metodą badania przypadków zgodnie z 
procedurą określoną w art. 56.

Substancje zidentyfikowane jako 
wywołujące u ludzi lub w środowisku 
poważne i nieodwracalne skutki 
równoważne skutkom wywoływanym przez 
inne substancje wymienione w lit. (a) do (e), 
mogą być włączone metodą badania 
przypadków zgodnie z procedurą określoną 
w art. 56 opartą na starannej analizie 
naukowej.

Or. en

Uzasadnienie

So as to increase planning certainty, substances should be included in the authorisation that 
have undergone classification or have at least undergone sound scientific assessment.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 644
Artykuł 54 litera f)

(f) substancje, takie jak substancje 
zaburzające gospodarkę hormonalną. albo 
substancje, które są trwałe, wykazują 
zdolność do bioakumulacji i są toksyczne 

(f) substancje zidentyfikowane jako 
wywołujące u ludzi lub w środowisku 
poważne niebezpieczeństwo i nieodwracalne 
skutki równoważne skutkom wywoływanym 
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albo są bardzo trwałe i wykazują bardzo 
dużą zdolność do bioakumulacji, nie 
spełniające kryteriów zawartych w lit. (d) i 
(e), zidentyfikowane jako wywołujące u 
ludzi lub w środowisku poważne i 
nieodwracalne skutki równoważne skutkom 
wywoływanym przez inne substancje 
wymienione w lit. (a) do (e), ocenione 
metodą badania przypadków zgodnie z 
procedurą określoną w art. 56.

przez inne substancje wymienione w lit. (a) 
do (e), mogą być włączone metodą badania 
przypadków zgodnie z procedurą określoną 
w art. 56 opartą na starannej analizie 
naukowej.

Or. en

Uzasadnienie

Without any scientific and risked based assessment of substances that may be subject to 
authorisation this indent would open the whole authorisation process on the basis of arbitrary 
criteria, thereby limiting legal certainty and undermining the whole REACH philosophy.

Poprawkę złożył Jonas Sjöstedt

Poprawka 645
Artykuł 54 litera f)

(f) substancje, takie jak substancje 
zaburzające gospodarkę hormonalną. albo 
substancje, które są trwałe, wykazują 
zdolność do bioakumulacji i są toksyczne 
albo są bardzo trwałe i wykazują bardzo 
dużą zdolność do bioakumulacji, nie 
spełniające kryteriów zawartych w lit. (d) i 
(e), zidentyfikowane jako wywołujące u 
ludzi lub w środowisku poważne i 
nieodwracalne skutki równoważne skutkom
wywoływanym przez inne substancje 
wymienione w lit. (a) do (e), ocenione 
metodą badania przypadków zgodnie z 
procedurą określoną w art. 56.

(f) substancje, takie jak substancje 
zaburzające gospodarkę hormonalną. albo 
substancje, które są trwałe, wykazują 
zdolność do bioakumulacji i są toksyczne 
albo są bardzo trwałe i wykazują bardzo 
dużą zdolność do bioakumulacji, nie 
spełniające kryteriów zawartych w lit. (d) i 
(e), zidentyfikowane jako powodujące 
podobne obawy jak substancje wymienione 
w lit. (a) do (e), ocenione metodą badania 
przypadków zgodnie z procedurą określoną 
w art. 56.

Or. en

Uzasadnienie

This amendments lowers the level of concern required for a substance before it is allowed to 
be added to Annex VIII. Requiring the substance to have irreversible effects is not acceptable. 
A more flexible wording is preferable.
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Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 646
Artykuł 54 litera f)

(f) substancje, takie jak substancje 
zaburzające gospodarkę hormonalną albo 
substancje, które są trwałe, wykazują 
zdolność do bioakumulacji i są toksyczne 
albo są bardzo trwałe i wykazują bardzo 
dużą zdolność do bioakumulacji, nie 
spełniające kryteriów zawartych w lit. (d) i 
(e), zidentyfikowane jako wywołujące u 
ludzi lub w środowisku poważne i 
nieodwracalne skutki równoważne skutkom
wywoływanym przez inne substancje 
wymienione w lit. (a) do (e), ocenione 
metodą badania przypadków zgodnie z 
procedurą określoną w art. 56.

(f) substancje, takie jak substancje 
zaburzające gospodarkę hormonalną. albo 
substancje, które są trwałe, wykazują 
zdolność do bioakumulacji i są toksyczne 
albo są bardzo trwałe i wykazują bardzo 
dużą zdolność do bioakumulacji, nie 
spełniające kryteriów zawartych w lit. (d) i 
(e), ale zidentyfikowane jako powodujące 
zaniepokojenie równoważne innym 
substancjom wymienionym w lit. (a) do (e), 
ocenionym metodą badania przypadków 
zgodnie z procedurą określoną w art. 56.

Or. en

Uzasadnienie

Partially linked to the amendments on Article 53a new.

Given the introduction of a candidate list, the procedure for inclusion on the lists needs to be 
modified.

Sensitisers and highly potent chronic toxic substances should be added to the scope of 
authorisation.

Paragraph (f) is far too restrictive as it requires proof of serious and irreversible harm to 
subject these substances to authorisation. That is against the principle of preventive action. 
The wording proposed here is in line with the definition of hazardous substances on the 
priority list of the water framework directive.

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

Poprawka 647
Artykuł 54 litera f a) (nowa)

(fa) substancje będące składnikami 
dodawanymi do wyrobów tytoniowych w 



PE 357.823v01-00 30/91 AM\565935PL.doc

PL

rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 2 ust. 5 
dyrektywy 2001/37 w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych Państw Członkowskich, 
dotyczących produkcji, prezentacji i 
sprzedaży wyrobów tytoniowych

Or. en

Uzasadnienie

As well the exposure scenario as the noxious effects resulting from tobacco additives do not 
justify any exemptions from the obligation to register these substances.

Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 648
Artykuł 54 a (nowy)

Artykuł 54a
Przegląd substancji, które mają być 
włączone do załącznika XIII
Najwcześniej sześć lat po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
Europejska zwraca się do Komitetu 
Naukowego ds. Zagrożeń dla Zdrowia i 
Środowiska (SCHER) o sporządzenie opinii 
na temat tego, czy w art. 54 niniejszego 
rozporządzenia i odpowiednich 
załącznikach należy dodać dodatkowe 
kryteria naukowe, a także dostarcza 
wskazówek co do tych kryteriów. 
W oparciu o opinię SCHER Komisja może 
złożyć Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie propozycję zmiany kategorii 
wymienionych w art. 54 w celu włączenia 
innych substancji dających powody do 
obaw, jeżeli ich właściwości mogą być 
opisane przez jasne naukowe kryteria przy 
zastosowaniu metod testowych 
zatwierdzonych przez społeczność 
międzynarodową.

Or. en
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Uzasadnienie

This is in order to ensure both legal certainty and that the restrictions of the authorisation 
process focus on substances that have a proven adverse effect on human health or the 
environment when examined against clearly established scientific criteria validated at 
international level, such as the OECD.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 649
Artykuł 55

Włączanie substancji do załącznika XIII Lista substancji w załączniku XIII

1. W każdym przypadku, gdy zostanie 
podjęta decyzja o włączeniu do załącznika 
XIII substancji, o których mowa w art. 54, 
decyzja taka jest podejmowana zgodnie z 
procedurą określoną w art. 130 ust. 3. W 
odnośnych decyzjach wyszczególnia się w 
odniesieniu do każdej substancji:

1. Warunki, ustanowione w oparciu o 
wnioski o udzielenie zezwolenia, które 
określają podstawy wprowadzenia do 
obrotu i zastosowania substancji 
podlegających procedurze udzielania 
zezwolenia są wymienione w załączniku 
XIII.

(a) dane identyfikacyjne substancji; 
(b) swoistą(e) właściwość(i) substancji, o 
których mowa w art. 54;
(c) uzgodnienia przejściowe:
(i) datę(y), zwaną(e) dalej „the sunset 
date”, od której(ych) zabronione jest 
wprowadzanie do obrotu i stosowanie 
substancji, chyba że zostało udzielone 
zezwolenie;
(ii) datę albo daty, na co najmniej 18 
miesięcy przed „the sunset date(s)”, przed 
którą(ymi) muszą zostać dostarczone 
wnioski, jeżeli wnioskujący chce 
kontynuować stosowanie substancji albo 
wprowadzać ją do obrotu dla określonych 
zastosowań po „the sunset date(s)”; 
kontynuacja ta będzie dozwolona po „the 
sunset date” do czasu podjęcia decyzji w 
sprawie wniosku o udzielenie zezwolenia;
(d) okresy weryfikacji określonych 
zastosowań, jeżeli to właściwe; 
(e) sposoby zastosowania albo kategorie 
zastosowań wyłączone z obowiązku 
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uzyskania zezwolenia, jeżeli istnieją, i 
warunki tych wyłączeń, jeżeli istnieją.
2. Niektóre sposoby zastosowania albo 
kategorie zastosowań mogą być zwolnione z 
obowiązku uzyskania zezwolenia. Przy 
ustanawianiu tych zezwoleń bierze się w 
szczególności pod uwagę:

2. Substancje, których wszystkie 
zastosowania są zabronione na mocy 
przepisów tytułu VIII lub na podstawie 
innych uregulowań Wspólnoty, nie nadają 
się do użytku na mocy warunków 
określonych w załączniku XIII.

(a) istniejące odpowiednie wspólnotowe 
regulacje prawne nakładające minimalne 
wymagania w zakresie ochrony zdrowia lub 
środowiska dla zastosowania substancji, 
takie jak wiążące najwyższe dopuszczalne 
stężenia w środowisku pracy, najwyższe 
dopuszczalne wartości emisji itd.;
(b) istniejące zobowiązania prawne do 
podjęcia właściwych środków technicznych 
i administracyjnych w celu zapewnienia 
zgodności z odpowiednimi normami 
zdrowotnymi, normami bezpieczeństwa i 
normami środowiskowymi w zakresie 
stosowania tej substancji.
Zwolnienia mogą podlegać określonym 
warunkom.
3. Przed podjęciem decyzji o włączeniu do 
załącznika XIII, Agencja zaleci do 
włączenia substancje priorytetowe 
wyszczególniając w odniesieniu do każdej 
substancji informacje wymienione w ust. 1. 
Pierwszeństwo co do zasady mają 
substancje, które:
(a) są trwałe, zdolne do bioakumulacji i 
toksyczne (PBT) albo bardzo trwałe i 
mające bardzo dużą zdolność do 
bioakumulacji (vPvB);
(b) są szeroko i różnorodnie stosowane; 
albo
(c) są wielkotonażowe.

Przy określaniu ilości substancji 
włączanych do załącznika XIII oraz 
okresów określanych zgodnie z ust. 1 bierze 
się pod uwagę dostępne zasoby Agencji 
pozwalające na rozpatrzenie wniosków w 
przeznaczonym ku temu czasie. 
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4. Zanim Agencja wyśle swoje zalecenia do 
Komisji, udostępnia je wszystkim na swojej 
stronie internetowej, wyraźnie wskazując 
datę publikacji. Agencja zaprasza wszystkie 
zainteresowane strony do przedstawiania 
uwag w czasie trzech miesięcy od daty 
publikacji, w szczególności na temat:
(a) spełnienia kryteriów, o których mowa w 
art. 54 lit. (d), (e) i (f); 
(b) zastosowań, które powinny zostać 
wyłączone z obowiązku uzyskiwania 
zezwoleń.
Agencja uaktualnia swoje zalecenia 
uwzględniając otrzymane uwagi. 
5. Substancja włączona do załącznika XIII 
nie będzie podlegać nowym ograniczeniom 
w procedurze określonej w tytule VIII, 
obejmującej zagrożenia dla zdrowia ludzi 
lub środowiska wynikające z zastosowania 
substancji i będące efektem jej swoistych 
właściwości określonych w załączniku XIII.
6. Substancje, których wszystkie 
zastosowania są całkowicie zabronione na 
podstawie przepisów tytułu VIII albo 
innych uregulowań prawnych Wspólnoty, 
nie zostaną włączone do załącznika XIII 
albo będą z niego usunięte.

Or. de

Uzasadnienie

The authorisation requirement must be based not on a listing, but, rather, on defined 
hazardous properties: a listing is not only unlikely to reveal new findings, but also takes up a 
very great deal of time and resources. Such an approach seems totally inefficient.

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

Poprawka 650
Artykuł 55 ustęp 1, część wprowadzająca

1. W każdym przypadku, gdy zostanie 
podjęta decyzja o włączeniu do załącznika 
XIII substancji, o których mowa w art. 54, 

1. W każdym przypadku, gdy zostanie 
podjęta decyzja o włączeniu do załącznika 
XIII substancji, o których mowa w art. 54,
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decyzja taka jest podejmowana zgodnie z 
procedurą określoną w art. 130 ust. 3. W 
odnośnych decyzjach wyszczególnia się w 
odniesieniu do każdej substancji:

które zostały uprzednio zarejestrowane na 
podstawie tytułu II, decyzja taka jest 
podejmowana zgodnie z procedurą 
określoną w art. 130 ust. 3. W odnośnych 
decyzjach wyszczególnia się w odniesieniu 
do każdej substancji:

Or. it

Uzasadnienie

Only registered substances should be subject to authorisation. Non-registered substances 
cannot in any case be manufactured or imported. Including these substances would render the 
system impracticable. This amendment is linked to the other amendments to the Articles under 
Title VII: Authorisation.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 651
Artykuł 55 ustęp 1 litera a)

(a) dane identyfikacyjne substancji; (a) dane identyfikacyjne substancji, zgodnie 
z punktami 2.1 i 2.2 załącznika IV;

Or. nl

Uzasadnienie

The identity of the substance to be included in the decision must be clearly indicated. Annex 
IV gives a clear indication of the identity of a substance.

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 652
Artykuł 55 ustęp 1 litera d)

(d) okresy weryfikacji określonych 
zastosowań, jeżeli to właściwe;

(d) okresy weryfikacji wszystkich 
zastosowań, nieprzekraczające 3 lat; 

Or. en

Uzasadnienie

Strengthening the rapporteur´s approach in his amendment 55. All authorisations must have 
time limits on them, up to a maximum of 3 years, depending on the development of safer 



AM\565935PL.doc 35/91 PE 357.823v01-00

PL

alternatives or technologies. In the absence of regular review periods the incentive for 
innovation and the development of safer methods will be lost.

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Poprawka 653
Artykuł 55 ustęp 1 litera d)

(d) okresy weryfikacji określonych 
zastosowań, jeżeli to właściwe;

(d) okresy weryfikacji wszystkich 
zastosowań, nieprzekraczające 5 lat;

Or. en

Uzasadnienie

It is reasonable that all authorisations issued be temporary, because periodic review will 
allow (and encourage) adaptation to technical progress (e.g. consideration of new 
information on hazards, exposure, socio-economic benefits and availability of alternatives). 
All authorisations should be time-limited, and subject to review at most every 5 years 
depending on the state of development of safer alternatives or technologies. Without regular 
review periods, the momentum for the innovation of safer alternatives will be lost.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Dorette Corbey

Poprawka 654
Artykuł 55 ustęp 1 litera e)

(e) sposoby zastosowania albo kategorie 
zastosowań wyłączone z obowiązku 
uzyskania zezwolenia, jeżeli istnieją, i 
warunki tych wyłączeń, jeżeli istnieją.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Blanket exemptions from the authorisation procedure should not be allowed, since it means 
allowing authorisation without any case-specific evaluation of the benefits or drawbacks of 
such uses or of the availability of potential alternatives. This removes three vital elements that 
authorisation was intended to introduce: substitution when alternatives are available, 
justification for continued use and transparency of decision-making (Carl Schlyter & others).

This ensures consistency with amendment 15 and 16 (the deletion of article 55 paragraphs 2 
and 4(b)) to avoid exemption for particular uses and ensure that the authorisation procedure 
is the overarching framework for all chemicals of high concern fulfilling the criteria for 
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authorisation (Dorette Corbey).

Poprawkę złożyli Dorette Corbey + Jonas Sjöstedt + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta 
Myller + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 655
Artykuł 55 ustęp 2

2. Niektóre sposoby zastosowania albo 
kategorie zastosowań mogą być zwolnione z 
obowiązku uzyskania zezwolenia. Przy 
ustanawianiu tych zezwoleń bierze się w 
szczególności pod uwagę:

skreślony

(a) istniejące odpowiednie wspólnotowe 
regulacje prawne nakładające minimalne 
wymagania w zakresie ochrony zdrowia lub 
środowiska dla zastosowania substancji, 
takie jak wiążące najwyższe dopuszczalne 
stężenia w środowisku pracy, najwyższe 
dopuszczalne wartości emisji itd.;
(b) istniejące zobowiązania prawne do 
podjęcia właściwych środków technicznych 
i administracyjnych w celu zapewnienia 
zgodności z odpowiednimi normami 
zdrowotnymi, normami bezpieczeństwa i 
normami środowiskowymi w zakresie 
stosowania tej substancji.
Zwolnienia mogą podlegać określonym 
warunkom.

Or. en

Uzasadnienie

This article permits undefined generalised exemptions from the authorisation procedure 
without specifying conditions and is open to abuse as a loophole for exemptions. the 
authorisation procedure should be the overarching framework applied to all substances 
fulfilling the criteria, to ensure case specific evaluation of the benefits or drawbacks of their 
use and of the availability of potential alternatives (Dorette Corbey).

It is essential to improve the control of substances of very high concern and where possible 
substitute them with safer alternatives. Authorisation is the tool within REACH to achieve this 
aim. Exemptions of uses or categories of uses should only be considered in areas where a 
comparative level of health and the environment can be provided by another legislation 
(Jonas Sjöstedt).
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Blanket exemptions from the authorisation procedure should not be allowed, since it means 
allowing authorisation without any case-specific evaluation of the benefits or drawbacks of 
such uses or of the availability of potential alternatives. This removes three vital elements that 
authorisation was intended to introduce: substitution when alternatives are available,
justification for continued use and transparency of decision-making (Dan Jørgensen & others 
+ Carl Schlyter & others).

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

Poprawka 656
Artykuł 55 ustęp 2 litera b a) (nowa)

(ba) szczególne środki zarządzania 
ryzykiem w celu ochrony zdrowia i/lub 
środowiska określone w dokumencie 
rejestracyjnym.

Or. it

Uzasadnienie

Exemptions should be granted for certain substances or uses that are already properly 
controlled (e.g. with exposure limits, used under closely controlled industrial conditions). 
This amendment is linked to the other amendments to the Articles under Title VII: 
Authorisation.

Poprawkę złożyli Robert Sturdy, Mojca Drčar Murko

Poprawka 657
Artykuł 55 ustęp 2 litera b a) (nowa)

(ba) Proporcjonalność zagrożenia dla 
zdrowia człowieka lub dla środowiska, 
związana ze stanem fizycznym podczas 
stosowania, tak jak metale w stanie stałym.

Or. en

Uzasadnienie

The real risks to human health and the environment posed by metals and alloys depend on 
their form. For example aluminium powder may be explosive, but an aluminium can is not. To 
apply the same regulatory requirements to both forms is disproportionate to the potential risk 
(Robert Sturdy).
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Most metals in the massive form "pose a limited risk because of their nature" stated the 
Commission in relation to the exemption of polymers from obligation to register. Unless there 
are indications of potential risks that justify more detailed evaluation of specific exposure 
scenarios, and in order to avoid the potential overwhelming of the authorisation process, a 
simplified procedure should therefore be applied for their assessment (Mojca Drčar Murko).

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

Poprawka 658
Artykuł 55 ustęp 2 nowy akapit

Takie zwolnienia nie są przyznawane 
zastosowaniom lub kategoriom zastosowań 
substancji, o których mowa w art. 54 i które 
są składnikami dodawanymi do wyrobów 
tytoniowych w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 
2 ust. 5 dyrektywy 2001/37 w sprawie 
zbliżenia przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych Państw 
Członkowskich, dotyczących produkcji, 
prezentacji i sprzedaży wyrobów 
tytoniowych, niezależnie od art. 12 tejże 
dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

As well the exposure scenario as the noxious effects resulting from tobacco additives do not 
justify any exemptions from the obligation to register these substances.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 659
Artykuł 55 ustęp 3 litera a)

(a) są trwałe, zdolne do bioakumulacji i 
toksyczne (PBT) albo bardzo trwałe i 
mające bardzo dużą zdolność do 
bioakumulacji (vPvB);

(a) wzbudzają szczególne obawy;

Or. nl
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Uzasadnienie

PBT and vPvB substances are substances of very high concern.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 660
Artykuł 55 ustęp 3 litera b)

(b) są szeroko i różnorodnie stosowane; albo (b) są szeroko i różnorodnie stosowane; albo

Or. nl

Uzasadnienie

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

PBT and vPvB substances are substances of very high concern.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 661
Artykuł 55 ustęp 3 litera c)

(c) są wielkotonażowe. (c) są wielkotonażowe.

Or. nl

Uzasadnienie

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

PBT and vPvB substances are substances of very high concern.

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

Poprawka 662
Artykuł 55 ustęp 3 litera c)

(c) są wielkotonażowe. (c) są wielkotonażowe lub;

Or. en
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Uzasadnienie

The exposure scenario and the noxious effects resulting from the tobacco additives necessitate 
their testing with priority. The data protection concern of tobacco manufacturers can not 
justify the abandonment of this rule. It can moreover not be expected that the 500 additives 
per cigarette exceed the capacity of the agency.

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 663
Artykuł 55 ustęp 3 litera c a) (nowy)

(ca) są chemikaliami kategorii 1 i 2 CMR

Or. it

Uzasadnienie

Category 1 and 2 CMRs should be entered on the list since they are substances that should be 
included in Annex XIII (see Article 54(a),(b) and (c). This amendment is linked to the other 
amendments to the Articles under Title VII: Authorisation.

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

Poprawka 664
Artykuł 55 ustęp 3 litera c a) (nowy)

(ca) substancje będące składnikami 
dodawanymi do wyrobów tytoniowych w 
rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 2 ust. 5 
dyrektywy 2001/37 w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych Państw Członkowskich, 
dotyczących produkcji, prezentacji i 
sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Or. en

Uzasadnienie

The exposure scenario and the noxious effects resulting from the tobacco additives necessitate 
their testing with priority. The data protection concern of tobacco manufacturers can not 
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justify the abandonment of this rule. It can moreover not be expected that the 500 additives 
per cigarette exceed the capacity of the agency.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 665
Artykuł 55 ustęp 3 ostatni akapit

Przy określaniu ilości substancji 
włączanych do załącznika XIII oraz 
okresów określanych zgodnie z ust. 1 bierze 
się pod uwagę dostępne zasoby Agencji 
pozwalające na rozpatrzenie wniosków w 
przeznaczonym ku temu czasie.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

The Agency's capacity must not be the limiting factor concerning action against  substances 
of very high concern.

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 666
Artykuł 55 nowy akapit

W ciągu sześciu miesięcy po dokonaniu 
rejestracji substancji spełniających kryteria 
określone w art. 54 Agencja analizuje czy, 
w związku z kategoriami zastosowań lub 
zastosowania oraz zagrożenia określonymi 
przez rejestrującego, wymagane są nowe 
ograniczenia lub modyfikacje w już 
istniejących ograniczeniach zgodnie z 
przepisami tytułu VIII.  Jeżeli Agencja 
stwierdzi, że wymagane są nowe 
ograniczenia, zaleci wszczęcie procedury
wprowadzania nowych ograniczeń zgodnie 
z art. 66-70. Jeżeli Agencja stwierdzi, że 
zastosowania wyszczególnione przez 
rejestrującego podlegają właściwej 
weryfikacji, zaleca zwolnienie z ograniczeń, 
biorąc pod uwagę wymogi określone w art. 
55 ust. 2. Zwolnienia stanowią przedmiot 
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decyzji podejmowanych zgodnie z 
procedurą określoną w art. 130 ust. 3.
Przepisy pierwszego, drugiego i trzeciego 
zdanie nie mają zastosowania, jeżeli 
Agencja zaleciła daną substancję do 
włączenia jako priorytetową zgodnie z art. 
55 ust. 3. 
Przepisy pierwszego, drugiego i trzeciego 
zdanie nie mają zastosowania jeżeli 
Agencja stwierdzi, że przedłożony dla danej 
substancji dokument rejestracyjny nie daje 
podstaw do podjęcia przyspieszonej 
procedury podejmowania decyzji. Niniejsza 
decyzja zostanie zakomunikowana 
zainteresowanym rejestrującym. 
Rejestrujący zostaną wezwani do zgłoszenia 
swoich uwag w ciągu trzech miesięcy. 
Agencja uaktualnia swoją decyzję 
uwzględniając otrzymane uwagi.
Zastosowania wyszczególnione przez 
rejestrującego, w odniesieniu do których 
Agencja w ciągu sześciu miesięcy nie 
wydała zaleceń stosownie do przepisów 
drugiego i trzeciego zdania, lub nie podjęła 
żadnej decyzji zgodnie z piątym zdaniem, 
zostają uznane za zwolnione z obowiązku 
uzyskania zezwolenia w rozumieniu art. 55 
ust. 2.

Or. de

Uzasadnienie

Restrictions should take precedence over authorisation procedures: they enable a greater 
degree of environmental and consumer safety to be provided faster, more comprehensively 
and in a uniform fashion across the EU. The two-stage authorisation procedure is protracted 
and bureaucratic. Individual decisions under the authorisation procedure would be possible 
only where a restrictions procedure could not provide a sufficient degree of safety.

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Poprawka 667
Artykuł 55 nowy akapit

W ciągu sześciu miesięcy po dokonaniu 



AM\565935PL.doc 43/91 PE 357.823v01-00

PL

rejestracji substancji spełniających kryteria
na mocy art. 54 Agencja analizuje czy, w 
związku z kategoriami zastosowań lub 
zastosowania oraz zagrożenia określonymi 
przez rejestrującego, wymagane są nowe 
ograniczenia lub modyfikacje w już 
istniejących ograniczeniach zgodnie z 
przepisami tytułu VIII. Jeżeli Agencja 
stwierdzi, że wymagane są nowe 
ograniczenia, zaleci wszczęcie procedury 
wprowadzania nowych ograniczeń zgodnie 
z art. 66-70.

Or. de

Uzasadnienie

Restrictions should take precedence over authorisation procedures: they enable a greater 
degree of environmental and consumer safety to be provided faster, more comprehensively 
and in a uniform fashion across the EU. The two-stage authorisation procedure is protracted 
and bureaucratic. Individual decisions under the authorisation procedure would be possible 
only where a restrictions procedure could not provide a sufficient degree of safety.

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

Poprawka 668
Artykuł 55 ustęp 4 litera a)

(a) spełnienia kryteriów, o których mowa w 
art. 54 lit. (d), (e) i (f);

(a) spełnienia kryteriów, o których mowa w 
art. 54 lit. (d), i (e);

Or. it

Uzasadnienie

No criteria exist for the definition of endocrine disrupting properties. Criteria supplementary 
to those established in Article 54(d) and (e) must be identified on the basis of scientific 
evidence so as not to give rise to arbitrary decisions. This amendment is linked to the other 
amendments to the Articles under Title VII: Authorisation.

Poprawkę złożyli Dorette Corbey + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 669
Artykuł 55 ustęp 4 litera a)
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(b) zastosowań, które powinny zostać 
wyłączone z obowiązku uzyskiwania 
zezwoleń.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

This ensures consistency with amendment 15 (the deletion of article 55 paragraph 2) to avoid 
exemption for particular uses and ensure that the authorisation procedure is the overarching 
framework for all chemicals of high concern fulfilling the criteria for authorisation )Dorette 
Corbey).

Blanket exemptions from the authorisation procedure should not be allowed, since it means 
allowing authorisation without any case-specific evaluation of the benefits or drawbacks of 
such uses or of the availability of potential alternatives. This removes three vital elements that 
authorisation was intended to introduce: substitution when alternatives are available, 
justification for continued use and transparency of decision-making (Carl Schlyter & others).

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Jonas Sjöstedt +Dorette 
Corbey + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 670
Artykuł 55 ustęp 5

5. Substancja włączona do załącznika XIII 
nie będzie podlegać nowym ograniczeniom 
w procedurze określonej w tytule VIII, 
obejmującej zagrożenia dla zdrowia ludzi 
lub środowiska wynikające z zastosowania 
substancji i będące efektem jej swoistych 
właściwości określonych w załączniku XIII.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

The authorisation procedure should not exclude further restrictions if necessary, especially 
when new scientific information on very high concern chemicals emerge and quick action is 
needed. Otherwise, neither authorisation, nor restrictions, can be used for listed substances to 
control uses that have been exempted from authorisation. This would imply a step backward 
from the present situation in that the restrictions provisions could not function as a safety net. 
So far, restrictions (Directive 76/769) have been found necessary for the control of substances 
(e.g. SCCPs and NPEs) – that have been used to a high degree at IPPC installations and 
point sources covered by the Water Framework Directive. There may also be cases (other 
than POPs) where a quick decision using the restrictions procedure may be necessary rather 
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than authorisation (Dan Jørgensen & others).

Allows restrictions even if the substance is included in Annex III (Jonas Sjöstedt).

The authorisation procedure should not exclude further Community wide restrictions if 
necessary, especially when new scientific information on very high concern chemicals 
emerges and quick action is needed. In addition the rights of individual member states under 
Article 95 should not be removed by such provisions (Dorette Corbey).

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 671
Artykuł 55 ustęp 5

Substancja włączona do załącznika XIII nie 
będzie podlegać nowym ograniczeniom w 
procedurze określonej w tytule VIII, 
obejmującej zagrożenia dla zdrowia ludzi 
lub środowiska wynikające z zastosowania 
substancji i będące efektem jej swoistych 
właściwości określonych w załączniku XIII.

Substancja włączona do załącznika XIII nie 
będzie podlegać nowym ograniczeniom w 
procedurze określonej w tytule VIII, 
obejmującej zagrożenia dla zdrowia ludzi 
lub środowiska wynikające z zastosowania 
substancji i będące efektem jej swoistych 
właściwości określonych w załączniku XIII, 
chyba że Agencja otrzyma dane naukowe 
wykazujące, że istnieje potrzeba 
wprowadzenia pilnych działań w celu 
nałożenia dalszych ograniczeń.

Or. en

Uzasadnienie

A mechanism is needed to control those uses of listed substances which have been exempted 
from authorisation - the Commission text would remove any possibility of control by ‘other’ 
restrictions. Amendments 1-13 are part of a pack of amendments all aiming towards 
strengthening substitution and duty of care.

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 672
Artykuł 55 ustęp 5

Substancja włączona do załącznika XIII nie 
będzie podlegać nowym ograniczeniom w 
procedurze określonej w tytule VIII, 
obejmującej zagrożenia dla zdrowia ludzi 
lub środowiska wynikające z zastosowania 

Substancja włączona do załącznika XIII nie 
będzie podlegać nowym ograniczeniom w 
procedurze określonej w tytule VIII, 
obejmującej zagrożenia dla zdrowia ludzi 
lub środowiska wynikające z zastosowania 
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substancji i będące efektem jej swoistych 
właściwości określonych w załączniku XIII.

substancji i będące efektem jej swoistych 
właściwości określonych w załączniku XIII.

Poza wyjątkowymi okolicznościami, kiedy 
Agencja jest przekonana, że nowe dane 
naukowe wykazują poza wszelką 
wątpliwością, że zaistniała potrzeba pilnych 
działań w celu zapobieżenia znacznym 
szkodom dla zdrowia ludzkiego lub 
środowiska.

Or. en

Uzasadnienie

The authorisation procedure should not exclude further restrictions if necessary, especially 
when new scientific information on very high concern chemicals emerges and quick action is 
needed.

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

Poprawka 673
Artykuł 55 ustęp 6

6. Substancje, których wszystkie 
zastosowania są całkowicie zabronione na 
podstawie przepisów tytułu VIII albo innych
uregulowań prawnych Wspólnoty, nie 
zostaną włączone do załącznika XIII albo 
będą z niego usunięte.

6. Substancje, których wszystkie 
zastosowania są całkowicie zabronione lub 
podlegają ograniczeniom na podstawie 
przepisów tytułu VIII albo innych 
uregulowań prawnych Wspólnoty, i/lub 
zostały zwolnione z obowiązku uzyskania 
zezwolenia na mocy przepisów art. 55 ust. 2 
lub art. 55 ust. 3 lit. a), nie zostaną 
włączone do załącznika XIII albo będą z 
niego usunięte, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 130 ust. 3. 
Substancje, których zaklasyfikowanie 
zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG zostało 
zmienione i które w związku z tym już nie 
spełniają kryteriów określonych w art. 54, 
muszą zostać usunięte z załącznika XIII 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
130 ust. 3. Ma to również zastosowanie w 
sytuacji, gdy substancja nie spełnia już 
kryteriów określonych w załączniku XII z 
powodu nowych odkryć naukowych.
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Or. it

Uzasadnienie

Other reasons for removing substances from Annex XIII should be considered, besides those 
set out in Article 55(6) of the Commission proposal. These include, for example:

- taking into consideration restrictions on uses under Title VIII, rather than just prohibitions 
on use.

- taking into consideration exemptions on uses or categories of uses in accordance with 
Articles 55(2) or 55(3a); there is no point listing substances in Annex XIII or leaving them in 
that list if all their uses are prohibited, restricted or exempted.

- it may be that the classification of a substance - e.g. of a category 1, 2 or 3 CMR substance -
is modified, or that a substance no longer meets the criteria set out in Annex XII owing to new 
scientific data. In such cases, the substance in question should be removed from Annex XIII. 

This amendment is linked to the other amendments to the Articles under Title VII: 
Authorisation.

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Poprawka 674
Artykuł 55 ustęp 6

6. Substancje, których wszystkie 
zastosowania są całkowicie zabronione na 
podstawie przepisów tytułu VIII albo innych 
uregulowań prawnych Wspólnoty, nie 
zostaną włączone do załącznika XIII albo 
będą z niego usunięte.

6. Substancje, których wszystkie 
zastosowania są całkowicie zabronione na 
podstawie przepisów tytułu VIII albo innych 
uregulowań prawnych Wspólnoty, nie 
zostaną włączone do załącznika XIII albo 
będą z niego usunięte.

Substancje, których zaklasyfikowanie 
zostało zmienione zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG, i które w związku z tym nie 
spełniają już kryteriów opisanych w art. 54, 
są usuwane z załącznika XIII.

Or. de

Uzasadnienie

There are other grounds for not including substances in Annex XIII or for removing them 
from it. Account must be taken not only of prohibitions, but also restrictions under Title VIII.
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Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 675
Artykuł 56

1. W celu zidentyfikowania substancji 
wskazanych w art. 54 lit. (d), (e) i (f) stosuje 
się procedurę określoną w ust. 2 – 7 
niniejszego artykułu, przed wszelkimi 
zaleceniami dokonanymi zgodnie z 
przepisami art. 55 ust. 3.

Substancje podlegające procedurze 
udzielania zezwoleń:

2. Komisja może zwrócić się z prośbą do 
Agencji o przygotowanie dossier zgodnie z 
załącznikiem XIV dla substancji, które w jej 
opinii spełniają kryteria wskazane w art. 54 
lit. (d), (e) i (f). Agencja rozpowszechni to 
dossier  wśród Państw Członkowskich.

(a) substancje spełniające, zgodnie z 
dyrektywą 67/548/EWG, kryteria 
klasyfikacji jako rakotwórcze kategorii 1 
albo 2;

3. Każde Państwo Członkowskie może 
przygotować dossier zgodnie z załącznikiem 
XIV dla substancji, które w jego opinii 
spełniają kryteria określone w art. 54 lit. 
(d), (e) i (f), a następnie przesłać je do 
Agencji. Agencja rozpowszechni to dossier  
wśród innych Państw Członkowskich.

(b) substancje spełniające, zgodnie z 
dyrektywą 67/548/EWG, kryteria 
klasyfikacji jako mutagenne kategorii 1 
albo 2;

4. W ciągu 30 dni od rozpowszechnienia, 
inne Państwa Członkowskie albo Agencja 
mogą wnieść uwagi w zakresie identyfikacji 
substancji w dossier do Agencji.

(c) substancje spełniające, zgodnie z 
dyrektywą 67/548/EWG, kryteria 
klasyfikacji jako substancje działające 
szkodliwie na rozrodczość kategorii 1 albo 
2;

5. Jeżeli Agencja nie otrzyma żadnych 
uwag, może włączyć substancję do swoich 
zaleceń zgodnie z przepisami art. 55 ust. 3.

(d) substancje, które są trwałe, wykazują 
zdolność do bioakumulacji i są toksyczne, 
zgodnie z kryteriami zawartymi w 
załączniku XII;

6. Po otrzymaniu uwag od innego Państwa 
Członkowskiego albo ze swojej własnej 
inicjatywy, Agencja przekaże, w ciągu 15 
dni od końca 30-dniowego okresu 
określonego w ust. 4, dossier Komitetowi 
Państw Członkowskich.

(e) substancje, które są bardzo trwałe i 
wykazują bardzo dużą zdolność do 
bioakumulacji, zgodnie z kryteriami 
zawartymi w załączniku XII;

7. Jeżeli w ciągu 30 dni od przekazania 
Komitet Państw Członkowskich osiągnie 
jednomyślne porozumienie w zakresie 
identyfikacji, Agencja może włączyć 
substancję do swoich zaleceń zgodnie z 
przepisami art. 55 ust. 3. Jeżeli Komitet 

(f) substancje, takie jak substancje 
zaburzające gospodarkę hormonalną albo 
substancje, które są trwałe, wykazują 
zdolność do bioakumulacji i są toksyczne 
albo są bardzo trwałe i wykazują bardzo 
dużą zdolność do bioakumulacji, nie 
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Państw Członkowskich nie osiągnie 
jednomyślnego porozumienia, w ciągu 30 
dni od przekazania wyda opinię. Agencja 
przekaże tę opinię Komisji, włączając w to 
wszelkie opinie mniejszości w obrębie 
Komitetu.

spełniające kryteriów zawartych w lit. (d) i 
(e), zidentyfikowane jako wywołujące u 
ludzi lub w środowisku poważne i 
nieodwracalne skutki równoważne skutkom 
wywoływanym przez inne substancje 
wymienione w lit. (a) do (e), ocenione 
metodą badania przypadków zgodnie z 
procedurą określoną w art. 56.
(g) substancje spełniające, zgodnie z 
dyrektywą 67/548/EWG, kryteria 
klasyfikacji jako bardzo toksyczne lub 
toksyczne; 
(h) substancje spełniające, zgodnie z 
dyrektywą 67/548/EWG, kryteria 
klasyfikacji jako uczulające; 

Or. de

Uzasadnienie

There should be blanket mandatory authorisation for certain particularly hazardous 
substances (including very toxic, toxic and sensitising substances). In line with the polluter-
pays principle, registrants must establish that the substances concerned can be used safely
and that there are no alternatives.

Poprawkę złożył Guido Sacconi + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Chris 
Davies

Poprawka 676
Artykuł 56, tytuł

Identyfikacja substancji wskazanych w 
art. 54 lit. (d), (e) i (f)

Identyfikacja i włączenie do załącznika 
XIII(a) substancji wskazanych w art. 54

Or. en

Uzasadnienie

Completes amendment 52 by the rapporteur by providing a procedure for inclusion in Annex 
XIIIa (Guido Sacconi).

Linked to the amendment of Article 54 by the same authors. 
In order to increase transparency, stimulate voluntary measures by downstream users and 
innovation towards safer alternatives, all substances that meet the criteria of very high 
concern should be added immediately to a candidate list for authorisation (=Annex XIII (a)). 
Those that are known already to meet the criteria shall be included directly. For those that 
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are yet to be identified, a procedure for adding them needs to be introduced (Carl Schlyter & 
others).

Substances already identified as hazardous (meeting the respective scientific criteria) within 
other conventions or regulations Water Framework directive should be included in the 
candidate list for authorisation. The proposal as it stands does not provide any timeline for 
identifying and bringing chemicals meeting the criteria for authorisation under the 
procedure, therefore a 3 month period is proposed (Chris Davies).

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

Poprawka 677
Artykuł 56, tytuł

Identyfikacja substancji wskazanych w 
art. 54 lit. (d), (e) i (f)

Identyfikacja substancji wskazanych w 
art. 54 lit. (d), i (e) (skreślenie)

Or. it

Uzasadnienie

No criteria exist for the definition of endocrine disrupting properties. Criteria supplementary 
to those established in Article 54(d) and (e) must be identified on the basis of scientific 
evidence so as not to give rise to arbitrary decisions. This amendment is linked to the other 
amendments to the Articles under Title VII: Authorisation.

Poprawkę złożyli Guido Sacconi + Chris Davies

Poprawka 678
Artykuł 56 ustęp -1 (nowy)

-1 (nowy). Substancje wskazane w art. 54 
lit. (a), (b) i (c) są włączone do załącznika 
XIIIa.

Or. en

Uzasadnienie

See justification above.
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Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 679
Artykuł 56 ustęp -1 (nowy)

-1. Substancje wskazane w art. 54 lit. (a), 
(b), (c), (ca) i (cb)  są włączone do 
załącznika XIIIa

Or. en

Uzasadnienie

Linked to the amendment of Article 54 by the same authors. 
In order to increase transparency, stimulate voluntary measures by downstream users and 
innovation towards safer alternatives, all substances that meet the criteria of very high 
concern should be added immediately to a candidate list for authorisation (=Annex XIII (a)). 
Those that are known already to meet the criteria shall be included directly. For those that 
are yet to be identified, a procedure for adding them needs to be introduced.

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

Poprawka 680
Artykuł 56 ustęp 1

1. W celu zidentyfikowania substancji 
wskazanych w art. 54 lit. (d), (e) i (f) stosuje 
się procedurę określoną w ust. 2 – 7 
niniejszego artykułu, przed wszelkimi 
zaleceniami dokonanymi zgodnie z 
przepisami art. 55 ust. 3.

W celu zidentyfikowania substancji 
wskazanych w art. 54 lit. (d), i (e) 
(skreślenie) stosuje się procedurę określoną 
w ust. 2 – 7 niniejszego artykułu, przed 
wszelkimi zaleceniami dokonanymi zgodnie 
z przepisami art. 55 ust. 3.

Or. it

Uzasadnienie

No criteria exist for the definition of endocrine disrupting properties. Criteria supplementary 
to those established in Article 54(d) and (e) must be identified on the basis of scientific 
evidence so as not to give rise to arbitrary decisions. This amendment is linked to the other 
amendments to the Articles under Title VII: Authorisation.
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Poprawkę złożyli Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, 
Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Poprawka 681
Artykuł 56 ustęp 2

2. Komisja może zwrócić się z prośbą do 
Agencji o przygotowanie dossier zgodnie z 
załącznikiem XIV dla substancji, które w jej 
opinii spełniają kryteria wskazane w art. 54 
lit. (d), (e) i (f). Agencja rozpowszechni to 
dossier  wśród Państw Członkowskich.

2. Komisja może zwrócić się z prośbą do 
Agencji o przygotowanie dossier zgodnie z 
załącznikiem XIV dla substancji, które w jej 
opinii spełniają kryteria wskazane w art. 54 
lit. (d), i (e) (skreślenie). Agencja 
rozpowszechni to dossier  wśród Państw 
Członkowskich.

Or. it

Uzasadnienie

See justification to amendment above.

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

Poprawka 682
Artykuł 56 ustęp 3

3. Każde Państwo Członkowskie może 
przygotować dossier zgodnie z załącznikiem 
XIV dla substancji, które w jego opinii 
spełniają kryteria określone w art. 54 lit. (d), 
(e) i (f), a następnie przesłać je do Agencji. 
Agencja rozpowszechni to dossier  wśród 
innych Państw Członkowskich.

Każde Państwo Członkowskie może 
przygotować dossier zgodnie z załącznikiem 
XIV dla substancji, które w jego opinii 
spełniają kryteria określone w art. 54 lit. (d), 
i (e) (skreślenie), a następnie przesłać je do 
Agencji. Agencja rozpowszechni to dossier 
wśród innych Państw Członkowskich.

Or. it

Uzasadnienie

See justification above.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 683
Artykuł 56 ustęp 3 a (nowy)
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3a. W ciągu 6 miesięcy po dokonaniu 
rejestracji danej substancji spełniającej 
kryteria określone w art. 54, Agencja 
podejmuje decyzję czy konieczne są nowe 
ograniczenia lub zmiany już istniejących 
ograniczeń na mocy przepisów tytułu VIII 
w związku z zastosowaniami określonymi 
przez rejestrującego. Jeżeli Agencja 
zadecyduje, że takie ograniczenia są 
konieczne, zaleca uruchomienie procedury 
wprowadzania nowych ograniczeń zgodnie 
z art. 66-70. Jeżeli Agencja stwierdzi, że 
zastosowania określone przez 
rejestrującego są odpowiednio 
kontrolowane, zaleca zwolnienie z 
obowiązku uzyskania zezwolenia, stosując 
wymogi określone w art. 55 ust. 2.  
Zwolnienia stanowią przedmiot decyzji, 
które muszą być podejmowane zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 130 ust. 3.
Przepisy zdania 1-3 nie mają zastosowania, 
jeżeli Agencja zaleciła już daną substancję 
do włączenia jako priorytetową na mocy 
przepisów art. 55 ust. 3. Przepisy zdań 1-3 
nie mają zastosowania jeżeli Agencja 
zadecyduje, że dokument rejestracyjny 
danej substancji nie zawiera 
wystarczających informacji 
umożliwiających przyspieszone podjęcie 
decyzji. Decyzja zostanie zakomunikowana 
zainteresowanym rejestrującym, którzy 
zostaną zaproszeni do zgłaszania uwag w 
ciągu trzech miesięcy. Agencja wydaje 
decyzję uwzględniwszy otrzymane uwagi.
Zastosowania wyszczególnione przez 
rejestrującego, w odniesieniu do których 
Agencja w ciągu sześciu miesięcy nie 
wydała zaleceń stosownie do przepisów 
zdania 2 lub 3, lub nie podjęła żadnej 
decyzji zgodnie ze zdaniem 5, są uznawane 
za zwolnione z obowiązku uzyskania 
zezwolenia na mocy przepisów art. 55 ust. 
2.

Or. fr
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Uzasadnienie

In order to rectify the lack of legal certainty among producers, importers and users of 
substances meeting the criteria set out in Article 54, it is proposed that a specific procedure 
be introduced prior to the Agency recommending inclusion of the substance concerned in 
Annex XIII (Article 55(3)) as a priority substance. That procedure should be based on 
registration aimed at identifying 'the registrant's identified uses' (Article 9a)(iii)).

This 'accelerated procedure' can only operate if the registration dossier provides sufficient 
information to enable such a decision to be taken. If the registration dossier meets all the 
criteria set out in Article 9, the Agency should be able to take the decision required under the 
proposed Article 55(3a). Should this not be the case - e.g. if the evaluation process is not yet 
complete - the appropriate instrument might be the procedure for inclusion in Annex XIII.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 684
Artykuł 56 ustęp 6

6. Substancje, których wszystkie 
zastosowania są całkowicie zabronione na 
podstawie przepisów tytułu VIII albo innych 
uregulowań prawnych Wspólnoty, nie 
zostaną włączone do załącznika XIII albo 
będą z niego usunięte.

6. Substancje, których wszystkie 
zastosowania są całkowicie zabronione lub 
podlegają ograniczeniom na podstawie 
przepisów tytułu VIII albo innych 
uregulowań prawnych Wspólnoty, i/lub 
zwolnione z obowiązku uzyskania 
zezwolenia na mocy przepisów art. 55 ust. 2 
lub art. 55 ust. 3 lit. a), nie zostaną 
włączone do załącznika XIII albo będą z 
niego usunięte, zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 130 ust. 3. 
Substancje, których zaklasyfikowanie 
zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG zostało 
zmienione i które w związku z tym już nie 
spełniają kryteriów określonych w art. 54, 
muszą zostać usunięte z załącznika XIII 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
130 ust. 3. Ma to również zastosowanie w 
sytuacji, gdy substancja nie spełnia już 
kryteriów określonych w załączniku XII na 
podstawie nowych danych naukowych.

Or. fr

Uzasadnienie

The following possibilities should be taken into account:
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- restrictions on use under Title VIII should also be included, rather than simply prohibitions 
on use.

- exemptions on use or categories of uses in accordance with Articles 55(2) or 55(3a) should 
also be taken into account: there is no point including substances in Annex XIII if all their 
uses are prohibited, restricted or exempted.

- it may be that the classification of a substance - e.g. of a category 1, 2 or 3 CMR substance -
is modified, or that a substance no longer meets the criteria set out in Annex XII owing to new 
scientific data. In such cases, the substance in question should be removed from Annex XIII.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 685
Artykuł 56 ustęp 7

7. Jeżeli w ciągu 30 dni od przekazania 
Komitet Państw Członkowskich osiągnie 
jednomyślne porozumienie w zakresie 
identyfikacji, Agencja może włączyć 
substancję do swoich zaleceń zgodnie z 
przepisami art. 55 ust. 3. Jeżeli Komitet 
Państw Członkowskich nie osiągnie 
jednomyślnego porozumienia, w ciągu 30 
dni od przekazania wyda opinię. Agencja 
przekaże tę opinię Komisji, włączając w to 
wszelkie opinie mniejszości w obrębie 
Komitetu.

7. Jeżeli w ciągu 30 dni od przekazania 
Komitet Państw Członkowskich osiągnie 
większością kwalifikowaną porozumienie w 
zakresie identyfikacji, Agencja może 
włączyć substancję do swoich zaleceń 
zgodnie z przepisami art. 55 ust. 3. Jeżeli 
Komitet Państw Członkowskich nie osiągnie 
większością kwalifikowaną porozumienia, w 
ciągu 30 dni od przekazania wyda opinię. 
Agencja przekaże tę opinię Komisji, w ciągu 
15 dni roboczych, włączając w to wszelkie 
opinie mniejszości w obrębie Komitetu.

Or. en

Uzasadnienie

Decision by qualified majority is more appropriate

Poprawkę złożył Guido Sacconi

Poprawka 686
Artykuł 56 ustęp 7

7. Jeżeli w ciągu 30 dni od przekazania 
Komitet Państw Członkowskich osiągnie 
jednomyślne porozumienie w zakresie 
identyfikacji, Agencja może włączyć 
substancję do swoich zaleceń zgodnie z 

7. Jeżeli w ciągu 30 dni od przekazania 
Komitet Państw Członkowskich osiągnie 
porozumienia większością kwalifikowaną, 
że dana substancja spełnia kryteria 
wydania zezwolenia i powinna być 
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przepisami art. 55 ust. 3. Jeżeli Komitet 
Państw Członkowskich nie osiągnie 
jednomyślnego porozumienia, w ciągu 30 
dni od przekazania wyda opinię. Agencja 
przekaże tę opinię Komisji, włączając w to 
wszelkie opinie mniejszości w obrębie 
Komitetu.

włączona do załącznika XIIIb, Agencja, w 
ciągu 15 dni roboczych, zaleca Komisji 
włączenie danej substancji do załącznika 
XIIIb, jak przewidziano w art. 55 ust. 3. 
Jeżeli Komitet Państw Członkowskich nie 
osiągnie większością kwalifikowaną 
porozumienia, w ciągu 30 dni od 
przekazania wyda opinię. Agencja przekaże 
tę opinię Komisji w ciągu 15 dni roboczych, 
włączając w to wszelkie opinie mniejszości 
w obrębie Komitetu, tak aby Komisja mogła 
podjąć decyzję.

Or. it

Uzasadnienie

Supplements Amendment 57 by the rapporteur, making it clear that in the event of the 
Committee not reaching an agreement the final decision will rest with the Commission.

Poprawkę złożył Guido Sacconi

Poprawka 687
Artykuł 56 ustęp 7 a (nowy)

7a. Substancje na nowo zaklasyfikowane 
jako spełniające kryteria art. 54 lit. (a), (b) i 
(c) oraz substancje zidentyfikowane jako 
spełniające kryteria art. 54 lit. (d), (e) i (f) 
są włączane do załącznika XIIIa w ciągu 
trzech miesięcy.

Or. en

Uzasadnienie

Completes amendment 52 by the rapporteur by providing a procedure for inclusion in Annex 
XIIIa.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 688
Artykuł 56 ustęp 7 a (nowy)
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7a. Substancje na nowo zaklasyfikowane 
jako spełniające kryteria art. 54 lit. (a), (b), 
(c), (ca) i (cb) oraz substancje 
zidentyfikowane jako spełniające kryteria 
art. 54 lit. (d), (e) i (f) są włączane do 
załącznika XIIIa w ciągu jednego miesiąca.

Or. en

Uzasadnienie

Linked to the amendment of Article 54 by the same authors. 
In order to increase transparency, stimulate voluntary measures by downstream users and 
innovation towards safer alternatives, all substances that meet the criteria of very high 
concern should be added immediately to a candidate list for authorisation (=Annex XIII (a)). 
Those that are known already to meet the criteria shall be included directly. For those that 
are yet to be identified, a procedure for adding them needs to be introduced.

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 689
Artykuł 57 ustęp 1

1. Komisja jest odpowiedzialna za 
podejmowanie decyzji odnośnie wniosków o 
udzielanie zezwoleń zgodnie z niniejszym 
tytułem.

1. Komisja jest odpowiedzialna za 
podejmowanie decyzji odnośnie wniosków o 
udzielanie zezwoleń zgodnie z niniejszym 
tytułem. Przy podejmowaniu takich decyzji 
stosowana jest zasada ostrożności.

Or. en

Uzasadnienie

See justification to amendment to Article 1(3).

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Carl Schlyter, Caroline 
Lucas, Hiltrud Breyer + Jonas Sjöstedt + Anders Wijkman

Poprawka 690
Artykuł 57 ustęp 2

2. Zezwolenie zostanie udzielone, jeżeli 
ryzyko dla zdrowia człowieka lub 
środowiska, wynikające z zastosowania 
substancji i będące efektem jej właściwości 

skreślony
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określonych w załączniku XIII, jest 
odpowiednio kontrolowane zgodnie z 
załącznikiem I, sekcja 6, oraz zgodnie z 
zapisem w raporcie bezpieczeństwa 
chemicznego wnioskującego.
Komisja nie bierze pod uwagę:
(a) ryzyka dla zdrowia człowieka i 
środowiska wynikającego z emisji 
substancji z instalacji, dla których zostało 
udzielone zezwolenie na mocy dyrektywy 
Rady 96/61/WE
(b) ryzyka dla środowiska wodnego i 
stwarzanego poprzez środowisko wodne, 
wynikającego z uwalniania ze źródeł 
punktowych substancji, regulowanych 
wymogami wcześniejszych przepisów, o 
których mowa w art. 11 ust. 3, i 
uregulowaniami prawnymi przyjętymi 
zgodnie z art. 16 dyrektywy 2000/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady;
(c) ryzyka dla zdrowia człowieka 
wynikającego z zastosowania substancji w 
wyrobach medycznych regulowanych 
dyrektywą Rady 90/385/EWG, dyrektywą 
Rady 93/42/EWG albo dyrektywą 98/79/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady.

Or. en

Uzasadnienie

The authorisation requirement will only be capable of providing the high level of protection 
required if it is aiming at replacing substances of very high concern with suitable 
alternative substances or technologies wherever this is possible.  To retain the alternative 
aim of “adequate control” of risks is to endorse continued use and release of substances of 
very high concern to the environment, irrespective of the socio-economic benefits or 
otherwise from such uses and irrespective of whether safer alternatives are available.
The exemption (Article 57.2.a and 59.6.a) for uses at IPPC installations constitutes a serious 
problem that could undermine the authorisation procedure by excluding important areas of 
use of a substance in favour of a permit procedure that cannot be compared to REACH. 
Regulation by emission limit values is not a suitable means for dealing with chemicals of very 
high concern (particularly PBT and vPvB) and cannot ensure a high degree of protection of 
human health and the environment. The use of such substances in medical devices may have 
indirect human health (and environmental) effects not considered in the specified Directives. 
(Jørgensen & others)
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It is common sense that prevention is better than cure. Therefore substitution should take 
precedence over "adequate control" in line with existing legislation on workers' safety, 
biocides and certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.  Apart 
from general doubts about the feasibility of "adequate control", this concept is clearly non-
applicable to substances that are persistent, bioaccumulative or non-threshold genotoxins. 
The legislative instruments listed here do not consider the availability of substitutes and can 
therefore not be considered to be equal to REACH. (Schlyter & others)

By deleting this text a significant improvement is made. It is a major flaw to allow substances 
to be authorised so long as they are "adequately controlled". This threatens to compromise 
the effectiveness, and thereby destroy the credibility, of authorisation as a progressive 
legislative tool.  It is also unacceptable that the Commission should be forbidden to take into 
consideration a number of risks to the aquatic environment and to human health. (Sjoestedt)

Once it is clear that authorisations always consider the socio-economic justification and the 
availability of safer alternatives, the granting of such authorisations can become mandatory. 
Authorisations should only be granted when there is no safer alternative, a clear societal 
need for the use of the substance, and when measures to minimise exposure and losses to the 
environment are in place (Anders Wijkman).

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 691
Artykuł 57 ustęp 2

2. Zezwolenie zostanie udzielone, jeżeli 
ryzyko dla zdrowia człowieka lub 
środowiska, wynikające z zastosowania 
substancji i będące efektem jej właściwości 
określonych w załączniku XIII, jest 
odpowiednio kontrolowane zgodnie z 
załącznikiem I, sekcja 6, oraz zgodnie z 
zapisem w raporcie bezpieczeństwa 
chemicznego wnioskującego.

2. Zezwolenie zostanie udzielone, jeżeli 
ryzyko dla zdrowia człowieka lub 
środowiska, wynikające z zastosowania 
substancji i będące efektem jej właściwości 
określonych w załączniku XIII, jest 
odpowiednio kontrolowane zgodnie z 
załącznikiem I, sekcja 6, oraz zgodnie z 
zapisem w raporcie bezpieczeństwa 
chemicznego wnioskującego i jeśli nie 
istnieją bardziej bezpieczne alternatywy.

Komisja nie bierze pod uwagę:
(a) (a) ryzyka dla zdrowia człowieka i 
środowiska wynikającego z emisji 
substancji z instalacji, dla których zostało 
udzielone zezwolenie na mocy dyrektywy 
Rady 96/61/WE
(b) ryzyka dla środowiska wodnego i 
stwarzanego poprzez środowisko wodne, 
wynikającego z uwalniania ze źródeł 
punktowych substancji, regulowanych 
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wymogami wcześniejszych przepisów, o 
których mowa w art. 11 ust. 3, i 
uregulowaniami prawnymi przyjętymi 
zgodnie z art. 16 dyrektywy 2000/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady;
(c) ryzyka dla zdrowia człowieka 
wynikającego z zastosowania substancji w 
wyrobach medycznych regulowanych 
dyrektywą Rady 90/385/EWG, dyrektywą 
Rady 93/42/EWG albo dyrektywą 98/79/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady.

Or. en

Uzasadnienie

The authorisation requirement will only be capable of providing the high level of protection 
required if it is aiming at replacing substances of very high concern with suitable alternative 
substances or technologies wherever this is possible. To retain the alternative aim of 
"adequate control" of risks is to endorse continued use and release of substances of very high 
concern to the environment, irrespective of the socio-economic benefits or otherwise from 
such uses and irrespective of whether safer alternatives are available.

Poprawkę złożył Liam Aylward

Poprawka 692
Artykuł 57 ustęp 2

2. Zezwolenie zostanie udzielone, jeżeli 
ryzyko dla zdrowia człowieka lub 
środowiska, wynikające z zastosowania 
substancji i będące efektem jej właściwości 
określonych w załączniku XIII, jest 
odpowiednio kontrolowane zgodnie z 
załącznikiem I, sekcja 6, oraz zgodnie z 
zapisem w raporcie bezpieczeństwa 
chemicznego wnioskującego.

2. Zezwolenie zostanie udzielone, jeżeli 
ryzyko dla zdrowia człowieka lub 
środowiska, wynikające z zastosowania 
substancji i będące efektem jej właściwości 
określonych w załączniku XIII, jest 
odpowiednio kontrolowane zgodnie z 
załącznikiem I, sekcja 6, oraz zgodnie z 
zapisem w raporcie bezpieczeństwa 
chemicznego wnioskującego. Dla celów 
niniejszej sekcji należy określić bezpieczne i 
o znikomym stopniu narażenia 
zastosowanie przemysłowe jako 
odpowiednio kontrolowane zgodnie z sekcją 
6 załącznika I, dzięki czemu nie musi być 
ono dodatkowo dokumentowane. 
Bezpieczne i o znikomym stopniu narażenia 
zastosowanie przemysłowe jest 
zastosowaniem przemysłowym, w 
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przypadku którego wykazano właściwemu 
urzędowi Państwa Członkowskiego, na 
którego terytorium to zastosowanie ma 
miejsce, że poziom narażenia pracowników 
na działanie substancji oraz uchodzenie, 
emisja lub innego rodzaju uwalnianie 
substancji do środowiska będzie obniżone 
tak bardzo jak jest to technicznie możliwe.

Or. en

Uzasadnienie

At a minimum, if the categories of article 54(e) and (f) are not deleted, the Regulation needs 
to be amended to clearly set forth the process of adding Substances of Very High Concern to 
authorisation and to clearly set for the criteria and tests for vPvB, endocrine disrupters and 
“other substances of equivalent concern”).

Article 57 defines in detail how the Commission shall grant or refuse authorisations. This 
article should be amended to allow for the authorisation of substances in low risk/low 
exposure industrial uses, in accordance with Annex I Section 6.

This article should be amended to allow for the authorisation of substances in low risk/low 
exposure industrial uses, in accordance with Annex I Section 6.

Poprawkę złożyły Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 693
Artykuł 57 ustęp 2 litera a)

(a) ryzyka dla zdrowia człowieka i 
środowiska wynikającego z emisji 
substancji z instalacji, dla których zostało 
udzielone zezwolenie na mocy dyrektywy 
Rady 96/61/WE

skreślona

Or. fr

Uzasadnienie

Conformity with the provisions of the IPPC Directive (Directive 96/61/EC) cannot serve as 
evidence of an automatic exclusion of risks to human health and the environment in the 
context of the REACH authorisation procedure. Conformity with the IPPC Directive is no 
guarantee of conformity with REACH. Applications for exemption should be considered on a 
case by case basis.
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Poprawkę złożyły Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 694
Artykuł 57 ustęp 2 litera b)

b) ryzyka dla środowiska wodnego i 
stwarzanego poprzez środowisko wodne, 
wynikającego z uwalniania ze źródeł 
punktowych substancji, regulowanych 
wymogami wcześniejszych przepisów, o 
których mowa w art. 11 ust. 3, i 
uregulowaniami prawnymi przyjętymi 
zgodnie z art. 16 dyrektywy 2000/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady;

skreślona

Or. fr

Uzasadnienie

Conformity with the provisions of the Water Framework Directive cannot serve as evidence of 
an automatic exclusion of risks to human health and the environment in the context of the 
REACH authorisation procedure. Conformity with the Water Framework Directive is no 
guarantee of conformity with REACH. Applications for exemption should be considered on a 
case by case basis.

Poprawkę złożył Jonas Sjöstedt

Poprawka 695
Artykuł 57 ustęp 3, część wprowadzająca

3. Jeżeli zezwolenie nie może być udzielone 
na podstawie ust. 2, może ono być 
udzielone, jeżeli wykazano, że korzyści 
społeczno-ekonomiczne przewyższają 
ryzyko dla zdrowia człowieka lub 
środowiska wynikające z zastosowania 
substancji oraz jeżeli nie istnieją 
odpowiednie alternatywne substancje albo 
technologie. Decyzja taka podejmowana jest 
po rozważeniu wszystkich następujących 
elementów:

3. Zezwolenie może być udzielone, jeżeli nie 
istnieją odpowiednie alternatywne 
substancje lub technologie, jeżeli 
wykazano, że korzyści społeczno-
ekonomiczne przewyższają ryzyko dla 
zdrowia człowieka lub środowiska 
wynikające z zastosowania substancji, oraz 
jeżeli wprowadzono środki minimalizujące 
ryzyko narażenia na działanie substancji.
Decyzja taka podejmowana jest po 
rozważeniu wszystkich następujących 
elementów:

Or. en
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Uzasadnienie

The authorisation process is intended for substances of very high concern. Authorities will 
have to give  specific permission before such a substance can be used. The principle of 
substitution needs to be included in these provisions. In order for a substance to be authorised 
it must first be established that other alternatives are not available.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 696
Artykuł 57 ustęp 3, część wprowadzająca

3. Jeżeli zezwolenie nie może być udzielone 
na podstawie ust. 2, może ono być 
udzielone, jeżeli wykazano, że korzyści 
społeczno-ekonomiczne przewyższają 
ryzyko dla zdrowia człowieka lub 
środowiska wynikające z zastosowania 
substancji oraz jeżeli nie istnieją 
odpowiednie alternatywne substancje albo 
technologie. Decyzja taka podejmowana jest 
po rozważeniu wszystkich następujących 
elementów:

3. Zezwolenie jest udzielane, jeżeli 
wykazano, że korzyści społeczno-
ekonomiczne znacznie przewyższają ryzyko 
dla zdrowia człowieka, w tym także dla 
zdrowia pracowników i narażonej na 
ryzyko ludności, lub środowiska wynikające 
z zastosowania substancji oraz jeżeli nie 
istnieją odpowiednie alternatywne 
substancje albo technologie, oraz jeżeli 
wprowadzono środki minimalizujące ryzyko 
narażenia na działanie substancji a także 
ich uwalnianie, emisję i przedostawanie do 
środowiska. Decyzja taka podejmowana jest 
po rozważeniu wszystkich następujących 
elementów:

Or. en

Uzasadnienie

Linked to the deletion of Article 57(2) by the same authors. 
Once it is clear that authorisations always consider the socio-economic justification and the 
availability of safer alternatives, the granting of such authorisations can become mandatory. 
Authorisations should only be granted when there is no safer alternative, a clear societal 
need for the use of the substance, and when measures to minimise exposure and losses to the 
environment are in place.

Poprawkę złożyli Frédérique Ries, Chris Davies

Poprawka 697
Artykuł 57 ustęp 3, część wprowadzająca

3. Jeżeli zezwolenie nie może być udzielone 3. Jeżeli zezwolenie nie może być udzielone 
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na podstawie ust. 2, może ono być 
udzielone, jeżeli wykazano, że korzyści 
społeczno-ekonomiczne przewyższają 
ryzyko dla zdrowia człowieka lub 
środowiska wynikające z zastosowania 
substancji oraz jeżeli nie istnieją 
odpowiednie alternatywne substancje albo 
technologie. Decyzja taka podejmowana jest 
po rozważeniu wszystkich następujących 
elementów:

na podstawie ust. 2, może ono być 
udzielone, jeżeli wykazano, że korzyści 
społeczno-ekonomiczne przewyższają 
ryzyko dla zdrowia człowieka, w 
szczególności dla narażonej na ryzyko
ludności, lub środowiska wynikające z 
zastosowania substancji oraz jeżeli nie 
istnieją odpowiednie alternatywne 
substancje albo technologie, oraz jeżeli 
wprowadzono środki minimalizujące ryzyko 
narażenia na działanie substancji a także 
ich emisję do środowiska. Decyzja taka 
podejmowana jest po rozważeniu wszystkich 
następujących elementów:

Or. en

Uzasadnienie

Citizens in the European Union understand that what they are exposed to in reality are many 
different mixtures of pollutants. There will always be great disparities between actual 
exposure and what is tested in a laboratory. So authorisations should only be granted when 
there is no safer alternative or technologies but also a strong will to reduce or eliminate 
hazardous combinations of pollutant.

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 698
Artykuł 57 ustęp 3, część wprowadzająca

3. Jeżeli zezwolenie nie może być udzielone 
na podstawie ust. 2, może ono być 
udzielone, jeżeli wykazano, że korzyści 
społeczno-ekonomiczne przewyższają 
ryzyko dla zdrowia człowieka lub 
środowiska wynikające z zastosowania 
substancji oraz jeżeli nie istnieją 
odpowiednie alternatywne substancje albo 
technologie. Decyzja taka podejmowana jest 
po rozważeniu wszystkich następujących 
elementów:

3. Zezwolenie jest udzielane, jeżeli 
wykazano, że korzyści społeczno-
ekonomiczne przewyższają ryzyko dla 
zdrowia człowieka lub środowiska 
wynikające z zastosowania substancji oraz 
jeżeli nie istnieją odpowiednie alternatywne 
substancje albo technologie, oraz jeżeli 
wprowadzono środki minimalizujące ryzyko 
narażenia na działanie substancji a także 
ich uwalnianie, emisję i przedostawanie do 
środowiska. Decyzja taka podejmowana jest 
po rozważeniu wszystkich następujących 
elementów:

Or. en
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Uzasadnienie

Once it is clear that authorisations always consider the socio-economic justification and the 
availability of safer alternatives, the granting of such authorisations can become mandatory. 
Authorisations should only be granted when there is no safer alternative, a clear societal 
need for the use of the substance, and when measures to minimise exposure and losses to the 
environment are in place.

Poprawkę złożyli John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 699
Artykuł 57 ustęp 3 litera b)

(b) korzyści społeczno-ekonomiczne 
wynikające z zastosowania i społeczno-
ekonomiczne implikacje wynikające z 
odmowy udzielenia zezwolenia, jak 
przedstawione przez wnioskodawcę albo 
inne zainteresowane strony;

(b) korzyści społeczno-ekonomiczne 
wynikające z zastosowania i społeczno-
ekonomiczne oraz związane z trwałym 
rozwojem implikacje wynikające z odmowy 
udzielenia zezwolenia, jak przedstawione 
przez wnioskodawcę albo inne 
zainteresowane strony;

Or. en

Uzasadnienie

The term “socio-economic” does not necessarily cover the full assessment of implications 
that needs to be considered. Sustainability-related implications could include an assessment 
of such factors as efficiency of resource use, energy efficiency, greenhouse gas efficiency, 
waste minimisation and recycling.

Poprawkę złożyli John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 700
Artykuł 57 ustęp 3 litera d)

(d) dostępne informacje dotyczące ryzyka 
dla zdrowia lub środowiska stwarzanego 
przez wszystkie alternatywne substancje 
albo technologie.

(d) dostępne informacje dotyczące ryzyka 
dla zdrowia lub środowiska, oraz społeczno-
ekonomiczne i inne związane z trwałym 
rozwojem implikacje, dotyczące 
zastosowania wszystkich alternatywnych 
substancji lub technologii.

Or. en
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Uzasadnienie

For consistency information should also be required on the socio-economic and 
sustainability-related implications of alternative substances or technologies.

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

Poprawka 701
Artykuł 57 ustęp 4

4. Zezwolenie na zastosowanie substancji 
nie będzie udzielone, jeżeli miałoby to 
stanowić złagodzenie ograniczeń 
określonych w załączniku XVI.

skreślony

Or. it

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyły Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Poprawka 702
Artykuł 57 ustęp 6

6. Udzielenie zezwoleń może podlegać 
różnym warunkom, włączając w to terminy 
weryfikacji lub monitoring. Zezwolenia 
udzielone zgodnie z ust. 3 podlegają 
ograniczeniu czasowemu.

6. Zezwolenia podlegają terminom 
weryfikacji oraz ograniczeniom czasowym.

Or. fr

Uzasadnienie

Without regular reviews, there will no longer be any stimulus for innovation in seeking safer 
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alternatives.

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

Poprawka 703
Artykuł 57 ustęp 6

6. Udzielenie zezwoleń może podlegać 
różnym warunkom, włączając w to terminy 
weryfikacji lub monitoring. Zezwolenia 
udzielone zgodnie z ust. 3 podlegają 
ograniczeniu czasowemu.

6. Udzielenie zezwoleń może podlegać 
różnym warunkom, włączając w to terminy 
weryfikacji lub monitoring.

Or. it

Uzasadnienie

There is no need for a time-limit, in that decisions on the granting of authorisation can 
already be reviewed at any time, and modified or even annulled. A time-limit would simply 
impose an additional burden on enterprises and the authorities. This amendment is linked to 
the other amendments to the Articles under Title VII: Authorisation.

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 704
Artykuł 57 ustęp 6

6. Udzielenie zezwoleń może podlegać 
różnym warunkom, włączając w to terminy 
weryfikacji lub monitoring. Zezwolenia 
udzielone zgodnie z ust. 3 podlegają 
ograniczeniu czasowemu.

6. Zezwolenia podlegają terminom 
weryfikacji i przedstawieniu planów 
zamiany, oraz mogą podlegać różnym 
warunkom, w tym monitoringowi. 
Zezwolenia podlegają ograniczeniu 
czasowemu, maksymalnie przez okres 7 lat.

Or. en

Uzasadnienie

Modification of amendment 61.
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Poprawkę złożył Jonas Sjöstedt

Poprawka 705
Artykuł 57 ustęp 6

6. Udzielenie zezwoleń może podlegać 
różnym warunkom, włączając w to terminy 
weryfikacji lub monitoring. Zezwolenia 
udzielone zgodnie z ust. 3 podlegają 
ograniczeniu czasowemu.

6. Zezwolenia podlegają terminom 
weryfikacji i przedstawieniu planów 
zamiany, oraz mogą podlegać
różnym warunkom, w tym monitoringowi. 
Zezwolenia podlegają ograniczeniu 
czasowemu, maksymalnie przez okres 5 lat.

Or. en

Uzasadnienie

Identical to Sacconi's am. 61. It is necessary to establish a time limit for authorisations. 
Similar provisions are found in legislation for biocides and for genetically modified 
organisms. This will also provide incentive for innovation and the development of safer 
alternatives.

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Poprawka 706
Artykuł 57 ustęp 6

6. Udzielenie zezwoleń może podlegać 
różnym warunkom, włączając w to terminy 
weryfikacji lub monitoring. Zezwolenia 
udzielone zgodnie z ust. 3 podlegają 
ograniczeniu czasowemu.

6. Zezwolenia podlegają terminom 
weryfikacji i wymogowi przedstawienia 
planu zamiany, oraz mogą podlegać 
różnym warunkom, w tym wymogowi 
monitoringu. Zezwolenia podlegają 
ograniczeniom czasowym, maksymalnie 
przez okres 5 lat.

Or. en

Uzasadnienie

It is reasonable that all authorisations issued be temporary, because periodic review will 
allow (and encourage) adaptation to technical progress (e.g. consideration of new 
information on hazards, exposure, socio-economic benefits and availability of alternatives). 
All authorisations should be time-limited, and subject to review at most every 5 years 
depending on the state of development of safer alternatives or technologies. Without regular 
review periods, the momentum for the innovation of safer alternatives will be lost.
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Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 707
Artykuł 57 ustęp 6

6. Udzielenie zezwoleń może podlegać 
różnym warunkom, włączając w to terminy 
weryfikacji lub monitoring. Zezwolenia 
udzielone zgodnie z ust. 3 podlegają 
ograniczeniu czasowemu. 

6. Zezwolenia podlegają terminom 
weryfikacji i przedstawieniu planów 
zamiany, oraz mogą podlegać różnym 
warunkom, w tym monitoringowi. 
Zezwolenia podlegają ograniczeniu 
czasowemu, maksymalnie przez okres 3 lat.

Or. en

Uzasadnienie

Strengthens the rapporteur´s approach in amendment 61. Authorisations must be subject to a 
time limit to give an incentive for innovation.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 708
Artykuł 57 ustęp 6

6. Udzielenie zezwoleń może podlegać 
różnym warunkom, włączając w to terminy 
weryfikacji lub monitoring. Zezwolenia 
udzielone zgodnie z ust. 3 podlegają 
ograniczeniu czasowemu.

6. Udzielenie zezwoleń może podlegać 
różnym warunkom, włączając w to terminy 
weryfikacji lub monitoring. Zezwolenia 
udzielone zgodnie z ust. 3 podlegają 
ograniczeniu czasowemu.

Or. nl

Uzasadnienie

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Authorisations are always subject to a time-limit.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 709
Artykuł 57 ustęp 7 litera c a) (nowa)

(ca) okres trwania udzielonego zezwolenia;
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Or. en

Uzasadnienie

All authorisations should be time-limited, because periodic review will allow (and encourage) 
adaptation to technical progress (e.g. consideration of new information on hazards, exposure, 
socio-economic benefits and availability of alternatives). Without regular review periods, the 
momentum for the innovation of safer alternatives will be lost. A substitution plan should be 
part of every authorisation.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 710
Artykuł 57 ustęp 7 litera d)

(d) jakiekolwiek warunki udzielonego 
zezwolenia;

(d) warunki udzielonego zezwolenia;

Or. en

Uzasadnienie

See justification above.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Marie-Noëlle Lienemann, 
Anne Ferreira + Mary Honeyball + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Poprawka 711
Artykuł 57 ustęp 7 litera e)

(e) jakikolwiek termin weryfikacji; (e) termin weryfikacji;

Or. en

Uzasadnienie

All authorisations should be time-limited, because periodic review will allow (and encourage) 
adaptation to technical progress (e.g. consideration of new information on hazards, exposure, 
socio-economic benefits and availability of alternatives). Without regular review periods, the 
momentum for the innovation of safer alternatives will be lost. A substitution plan should be 
part of every authorisation (Schlyter & others).

Amendment designed to ensure consistency with the amendment to Article 57(6) (Ferreira).

It is reasonable that all authorisations issued be temporary, because periodic review will 
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allow (and encourage) adaptation to technical progress (e.g. consideration of new 
information on hazards, exposure, socio-economic benefits and availability of alternatives). 
All authorisations should be time-limited, and subject to review at most every 5 years 
depending on the state of development of safer alternatives or technologies. Without regular 
review periods, the momentum for the innovation of safer alternatives will be lost 
(Honeyball).

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 712
Artykuł 57 ustęp 7 litera f)

(f) jakiekolwiek ustalenia dotyczące 
monitoringu.

(f) ustalenia dotyczące monitoringu.

Or. en

Uzasadnienie

All authorisations should be time-limited, because periodic review will allow (and encourage) 
adaptation to technical progress (e.g. consideration of new information on hazards, exposure, 
socio-economic benefits and availability of alternatives). Without regular review periods, the 
momentum for the innovation of safer alternatives will be lost. A substitution plan should be 
part of every authorisation.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Dan Jørgensen, Åsa 
Westlund, Riitta Myller + Mary Honeyball

Poprawka 713
Artykuł 57 ustęp 7 litera f a) (nowa)

(fa)  plan zamiany.

Or. en

Uzasadnienie

All authorisations should be time-limited, because periodic review will allow (and encourage) 
adaptation to technical progress (e.g. consideration of new information on hazards, exposure, 
socio-economic benefits and availability of alternatives). Without regular review periods, the 
momentum for the innovation of safer alternatives will be lost. A substitution plan should be 
part of every authorisation (Schlyter & others).

It is reasonable that all authorisations issued be temporary, because periodic review will 
allow (and encourage) adaptation to technical progress (e.g. consideration of new 
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information on hazards, exposure, socio-economic benefits and availability of alternatives). 
All authorisations should be time-limited, and subject to review at most every 5 years 
depending on the state of development of safer alternatives or technologies. Without regular 
review periods, the momentum for the innovation of safer alternatives will be lost (Jørgensen 
& others + Mary Honeyball).

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 714
Artykuł 57 ustęp 8

8. Niezależnie od jakichkolwiek warunków 
udzielonego zezwolenia posiadacz jego 
zapewni takie warunki, że poziom
narażenia będzie obniżony tak bardzo, jak 
jest to technicznie możliwe.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Paragraph 8 is incompatible with the evaluation of risks and should be deleted. Authorisation 
will be granted if the risk evaluation shows that the risk to human health and/or the 
environment arising from exposure is adequately controlled. It follows that the obligation to 
reduce exposure to a minimum level will result in legal and financial vagueness.

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 715
Artykuł 57 ustęp 8

8. Niezależnie od jakichkolwiek warunków 
udzielonego zezwolenia posiadacz jego 
zapewni takie warunki, że poziom narażenia 
będzie obniżony tak bardzo, jak jest to 
technicznie możliwe. 

8. Niezależnie od jakichkolwiek warunków 
udzielonego zezwolenia posiadacz jego 
zapewni takie warunki, że poziom narażenia 
będzie obniżony tak bardzo, jak jest to 
technicznie możliwe i stabilne gospodarczo.

Or. it

Uzasadnienie

The action that needs to be taken to reduce levels of exposure should also take economic 
potentials into account. This amendment is linked to the other amendments to the Articles 
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under Title VII: Authorisation.

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

Poprawka 716
Artykuł 58 ustęp 1

1. Zezwolenia udzielone zgodnie z art. 57 
ust. 3, które podlegają ograniczeniu 
czasowemu, uważa się za ważne dopóki 
Komisja nie zadecyduje odnośnie nowego 
wniosku, pod warunkiem, że posiadający 
zezwolenie przedstawi nowy wniosek 
przynajmniej 18 miesięcy przed 
wygaśnięciem limitu czasu. Zamiast 
ponownego przedstawiania wszystkich 
elementów pierwotnego wniosku o 
uzyskanie bieżącego zezwolenia, 
wnioskujący może przedstawić jedynie 
numer bieżącego zezwolenia, z 
uwzględnieniem drugiego, trzeciego i 
czwartego akapitu.

skreślony

Jeżeli posiadający zezwolenie nie może 
wykazać, że ryzyko jest odpowiednio 
kontrolowane, przedstawia aktualizację 
analiz społeczno-ekonomicznych, analiz 
substancji alternatywnych oraz plan 
zastępowania substancji niebezpiecznych 
bardziej bezpiecznymi alternatywami 
zawarty w pierwotnym wniosku.
Jeżeli potrafi on w bieżącym okresie 
wykazać, że ryzyko jest odpowiednio 
kontrolowane, przedstawia aktualizację 
raportu bezpieczeństwa chemicznego.
Jeżeli którekolwiek inne elementy 
pierwotnego wniosku uległy zmianie, 
przedstawia on aktualizację każdego z tych 
elementów.

Or. it

Uzasadnienie

In line with the amendment to Article 57(6), the time-limit and the procedure described are 
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unnecessary. Decisions on authorisation can already be reviewed at any time, and modified 
or even annulled. A time-limit would simply impose an additional burden on enterprises and 
the authorities. This amendment is linked to the other amendments to the Articles under Title 
VII: Authorisation.

Poprawkę złożył Jonas Sjöstedt

Poprawka 717
Artykuł 58 ustęp 1 akapit 1

1. Zezwolenia udzielone zgodnie z art. 57 
ust. 3, które podlegają ograniczeniu 
czasowemu, uważa się za ważne dopóki 
Komisja nie zadecyduje odnośnie nowego 
wniosku, pod warunkiem, że posiadający 
zezwolenie przedstawi nowy wniosek 
przynajmniej 18 miesięcy przed 
wygaśnięciem limitu czasu. Zamiast 
ponownego przedstawiania wszystkich 
elementów pierwotnego wniosku o 
uzyskanie bieżącego zezwolenia, 
wnioskujący może przedstawić jedynie 
numer bieżącego zezwolenia, z 
uwzględnieniem drugiego, trzeciego i 
czwartego akapitu. Jeżeli posiadający 
zezwolenie nie może wykazać, że ryzyko jest 
odpowiednio kontrolowane, przedstawia 
aktualizację analiz społeczno-
ekonomicznych, analiz substancji 
alternatywnych oraz plan zastępowania 
substancji niebezpiecznych bardziej 
bezpiecznymi alternatywami zawarty w 
pierwotnym wniosku. Jeżeli potrafi on w 
bieżącym okresie wykazać, że ryzyko jest 
odpowiednio kontrolowane, przedstawia 
aktualizację raportu bezpieczeństwa 
chemicznego. Jeżeli którekolwiek inne 
elementy pierwotnego wniosku uległy 
zmianie, przedstawia on aktualizację 
każdego z tych elementów.

1. Zezwolenia uważa się za ważne dopóki 
Komisja nie zadecyduje odnośnie nowego 
wniosku, pod warunkiem, że posiadający 
zezwolenie przedstawi nowy wniosek 
przynajmniej 18 miesięcy przed 
wygaśnięciem limitu czasu. Zamiast 
ponownego przedstawiania wszystkich 
elementów pierwotnego wniosku o 
uzyskanie bieżącego zezwolenia, 
wnioskujący może przedstawić jedynie 
numer bieżącego zezwolenia, z 
uwzględnieniem drugiego, trzeciego i 
czwartego akapitu.

Or. en

Uzasadnienie

All authorisations should be time-limited. Therefore also this article needs to be amended. In
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the Commission proposal there are two routes for authorisation. The system will be more 
clear if there is only one route.

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 718
Artykuł 58 ustęp 1

1. Zezwolenia udzielone zgodnie z art. 57 
ust. 3, które podlegają ograniczeniu 
czasowemu, uważa się za ważne dopóki 
Komisja nie zadecyduje odnośnie nowego 
wniosku, pod warunkiem, że posiadający 
zezwolenie przedstawi nowy wniosek 
przynajmniej 18 miesięcy przed 
wygaśnięciem limitu czasu. Zamiast 
ponownego przedstawiania wszystkich 
elementów pierwotnego wniosku o 
uzyskanie bieżącego zezwolenia, 
wnioskujący może przedstawić jedynie 
numer bieżącego zezwolenia, z 
uwzględnieniem drugiego, trzeciego i 
czwartego akapitu. 

1. Zezwolenia uważa się za ważne dopóki 
Komisja nie zadecyduje odnośnie nowego 
wniosku, pod warunkiem, że posiadający 
zezwolenie przedstawi nowy wniosek 
przynajmniej 18 miesięcy przed 
wygaśnięciem limitu czasu. Zamiast 
ponownego przedstawiania wszystkich 
elementów pierwotnego wniosku o 
uzyskanie bieżącego zezwolenia, 
wnioskujący może przedstawić jedynie 
numer bieżącego zezwolenia, z 
uwzględnieniem drugiego, trzeciego i 
czwartego akapitu. 

Jeżeli posiadający zezwolenie nie może 
wykazać, że ryzyko jest odpowiednio 
kontrolowane, przedstawia aktualizację 
analiz społeczno-ekonomicznych, analiz 
substancji alternatywnych oraz plan 
zastępowania substancji niebezpiecznych 
bardziej bezpiecznymi alternatywami 
zawarty w pierwotnym wniosku.

Posiadający/a zezwolenie przedstawia 
aktualizację analiz społeczno-
ekonomicznych, analiz substancji 
alternatywnych oraz plan zastępowania 
substancji niebezpiecznych bardziej 
bezpiecznymi alternatywami zawarty w 
pierwotnym wniosku. 

Jeżeli potrafi on w bieżącym okresie 
wykazać, że ryzyko jest odpowiednio 
kontrolowane, przedstawia aktualizację 
raportu bezpieczeństwa chemicznego
Jeżeli którekolwiek inne elementy 
pierwotnego wniosku uległy zmianie, 
przedstawia on aktualizację każdego z tych 
elementów.

Jeżeli którekolwiek inne elementy 
pierwotnego wniosku uległy zmianie, 
przedstawia on/ona aktualizację każdego z 
tych elementów.

Or. en

Uzasadnienie

Pack of amendments all aiming towards strengthening substitution and duty of care.
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Poprawkę złożyli Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Poprawka 719
Artykuł 58 ustęp 3 akapit 2

W przypadkach, gdy istnieje poważne i 
bezpośrednie ryzyko dla zdrowia człowieka 
lub środowiska, Komisja może zawiesić 
zezwolenie w toku weryfikacji, biorąc pod 
uwagę zasadę proporcjonalności.

W przypadkach, gdy istnieje (skreślenie)
ryzyko dla zdrowia człowieka lub 
środowiska, Komisja może zawiesić 
zezwolenie w toku weryfikacji, biorąc pod 
uwagę zasadę proporcjonalności.

Or. it

Uzasadnienie

No criteria exist for the definition of a 'serious and immediate' risk. It is therefore up to the 
Commission to decide, on the basis of criteria, whether or not to suspend authorisation 
during the review. This amendment is linked to the other amendments to the Articles under 
Title VII: Authorisation.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 720
Artykuł 58 ustęp 4

4. Jeżeli środowiskowe normy jakości, o 
których mowa w dyrektywie 96/61/WE, nie 
są spełnione, zezwolenia udzielone na 
stosowanie rozważanej substancji mogą 
zostać zweryfikowane.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Linked to the deletion of Article 57(2) by the same authors. 
If environmental quality standards under Directive 96/61/EC or environmental objectives of 
Directive 2000/60/EC are removed as exemptions from the authorisation requirements, then 
there is no need to insert this review clause.
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Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 721
Artykuł 58 ustęp 5

5. Jeżeli cele środowiskowe, jak określono 
w art. 4 ust. 1 dyrektywy 2000/60/WE, nie 
są spełnione, zezwolenia udzielone na 
stosowanie rozważanej substancji w 
określonym dorzeczu mogą zostać 
zweryfikowane.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

See justification above.

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 722
Artykuł 59 ustęp 4 litera d a)

(da) analizy substancji alternatywnych 
uwzględniające stwarzane przez nie ryzyko 
oraz techniczną i ekonomiczną 
wykonalność zamiany wraz z planem 
zamiany, gdzie jest to właściwe, 
obejmującym badania i rozwój oraz 
czasowe rozplanowanie proponowanych 
przez wnioskującego działań

Or. en

Uzasadnienie

It is reasonable that all authorisation applications should automatically include a plan for 
substitution, so that momentum for the innovation of safer alternatives will be maintained.

Poprawkę złożył Jonas Sjöstedt

Poprawka 723
Artykuł 59 ustęp 5

5. Wniosek może zawierać: 
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(a) analizy społeczno ekonomiczne 
przeprowadzone zgodnie z załącznikiem 
XV;

(da) analizy społeczno ekonomiczne 
przeprowadzone zgodnie z załącznikiem 
XV;

(b) analizy substancji alternatywnych 
uwzględniające stwarzane przez nie ryzyko 
oraz techniczną i ekonomiczną wykonalność 
zamiany wraz z planem zamiany, gdzie jest 
to właściwe, obejmującym badania i rozwój 
oraz czasowe rozplanowanie 
proponowanych przez wnioskującego 
działań. 

(db) analizy substancji alternatywnych 
uwzględniające stwarzane przez nie ryzyko 
oraz techniczną i ekonomiczną wykonalność 
zamiany wraz z planem zamiany, gdzie jest 
to właściwe, obejmującym badania i rozwój 
oraz czasowe rozplanowanie 
proponowanych przez wnioskującego 
działań.

Or. en

Uzasadnienie

Identical to Sacconi's amendment 66.  In the Commission proposal there are two routes for 
authorisation. The system will be more clear if there is only one route. This amendment 
merges the two routes.

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

Elisabeth Jeggle

Poprawka 724
Artykuł 59 ustęp 5 litera b)

(b) analizy substancji alternatywnych 
uwzględniające stwarzane przez nie ryzyko 
oraz techniczną i ekonomiczną 
wykonalność zamiany wraz z planem 
zamiany, gdzie jest to właściwe, 
obejmującym badania i rozwój oraz 
czasowe rozplanowanie proponowanych 
przez wnioskującego działań.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Implementation is impracticable. Requesting manufacturers to provide information and data 
on a competitor's products would be of no use because, in some cases, the information on 
possible alternatives might not even be available to those manufacturers. This amendment is 
linked to the other amendments to the Articles under Title VII: Authorisation. (Vernola & 
others)
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The implementation is not practicable. Manufacturers should not be requested to submit 
information and data on products of a competitor as they do not necessarily have the 
information available on possible, substitutes which in certain cases is not even produced by 
the concerned manufacturers (Ulmer & others).

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Carl Schlyter, Caroline 
Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 725
Artykuł 59 ustęp 6

6. Wniosek nie zawiera następujących 
informacji:

skreślony

(a) o ryzyku dla zdrowia człowieka i 
środowiska wynikającym z emisji substancji 
z instalacji, dla których zostało udzielone 
zezwolenie na mocy dyrektywy 96/61/WE
(b) o ryzyku dla środowiska wodnego i 
stwarzanym poprzez środowisko wodne, 
wynikającym z uwalniania ze źródeł 
punktowych substancji, regulowanych 
wymogami wcześniejszych przepisów, o 
których mowa w art. 11 ust. 3 i 
uregulowaniami prawnymi przyjętymi 
zgodnie z art. 16 dyrektywy 2000/60/WE;
(c)  o ryzyku dla zdrowia człowieka 
wynikającym z zastosowania substancji w 
wyrobach medycznych regulowanych 
dyrektywami Rady 90/385/EWG, 
93/42/EWG albo 98/79/WE.

Or. en

Uzasadnienie

It is important that authorisation applications consider in full the risks to human health and 
the environment. Regulation by emission limit values is not a suitable means for dealing with 
chemicals of very high concern (particularly PBT and vPvB) and cannot ensure a high degree 
of protection of human health and the environment. The use of such substances in medical 
devices may have indirect human health (and environmental) effects not considered in the 
specified Directives (Jørgensen & others).

The legislative instruments listed here do not consider the availability of substitutes.  
Therefore, the measures to reduce the risks posed by substances that fall under these 
directives are  not adequately addressed and not in line with the suggested strengthening of 
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authorisation. The exemption for installations for which a permit has been granted in 
accordance with Directive 96/61/EC is particularly problematic, as this Directive does not 
consider the particular problem of substances that are persistent and bioaccumulative 
(Schlyter & others).

Poprawkę złożyły Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 726
Artykuł 59 ustęp 6 litera a)

(a) o ryzyku dla zdrowia człowieka i 
środowiska wynikającym z emisji substancji 
z instalacji, dla których zostało udzielone 
zezwolenie na mocy dyrektywy 96/61/WE;

skreślona

Or. fr

Uzasadnienie

Consistency with the amendment to Article 57(2)( a)

Poprawkę złożyły Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 727
Artykuł 59 ustęp 6 litera b)

(b) o ryzyku dla środowiska wodnego i 
stwarzanym poprzez środowisko wodne, 
wynikającym z uwalniania ze źródeł 
punktowych substancji, regulowanych 
wymogami wcześniejszych przepisów, o 
których mowa w art. 11 ust. 3 i 
uregulowaniami prawnymi przyjętymi 
zgodnie z art. 16 dyrektywy 2000/60/WE;

skreślona

Or. fr

Uzasadnienie

Consistency with the amendment to Article 57 (2)(b)
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Poprawkę złożyli Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Bogusław Sonik, 
Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Poprawka 728
Artykuł 61 ustęp 2

2. Agencja udostępni, biorąc pod uwagę 
poufność danych zgodnie z przepisami art. 
116, na swojej stronie internetowej, szeroko 
ujęte dane dotyczące zastosowań, dla 
których złożone zostały wnioski oraz określi 
ostateczny termin, do upływu którego 
zainteresowane strony mogą dostarczyć 
informacje o alternatywnych substancjach 
albo technologiach

2. Agencja udostępni, biorąc pod uwagę 
poufność danych zgodnie z przepisami art. 
116, na swojej stronie internetowej, szeroko 
ujęte dane dotyczące zastosowań, dla 
których złożone zostały wnioski.

Or. en

Uzasadnienie

There should be no call to third parties to submit information on alternative substances or 
technologies, because the development and implementation should be left to the market.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 729
Artykuł 61 ustęp 3

3. Przygotowując opinię każdy Komitet, o 
którym mowa w ust. 1, najpierw sprawdza, 
czy wniosek zawiera wszystkie informacje 
wyszczególnione w art. 59, które są 
odpowiednie do zakresu jego kompetencji. 
Jeżeli to konieczne, Komitet zwróci się do 
wnioskodawcy o dodatkowe informacje w 
celu uzyskania zgodności wniosku z 
wymogami, o których mowa w art. 59. 
Każdy Komitet weźmie także pod uwagę 
informacje przedstawione przez trzecie 
strony.

3. Przygotowując opinię każdy Komitet, o 
którym mowa w ust. 1, najpierw sprawdza, 
czy wniosek zawiera wszystkie informacje 
wyszczególnione w art. 59, które są 
odpowiednie do zakresu jego kompetencji. 
Jeżeli to konieczne, Komitet zwróci się do 
wnioskodawcy o dodatkowe informacje w 
celu uzyskania zgodności wniosku z 
wymogami, o których mowa w art. 59. 
Każdy Komitet weźmie także pod uwagę 
informacje przedstawione przez trzecie 
strony, oraz, jeżeli jest to konieczne, może 
zwrócić się do tychże trzecich stron o dalszą 
informację.
Jeśli jeden lub obydwa komitety zdecydują, 
że potrzebna jest dodatkowa informacja na 
temat alternatywnych substancji lub 
technologii, mogą zamówić analizę na 
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temat dostępnych alternatyw. Tego rodzaju
analiza zostanie sfinansowana z opłat za 
wniosek o udzielenie zezwolenia ustalonych 
przez Agencję.

Or. en

Uzasadnienie

Agency committees need more flexibility to gather information and should be able to 
commission independent reports on potential substitutes. This additional information would 
then be available to the committees when they decide on the merit of an application for 
authorisation. Under the existing legislation, national experts already have to decide on the 
availability of safer alternatives. As the Agency committees have 10 months to draft their 
decisions, it should be possible to complete a study on alternatives within this period.

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 730
Artykuł 61 ustęp 3

3. Przygotowując opinię każdy Komitet, o 
którym mowa w ust. 1, najpierw sprawdza, 
czy wniosek zawiera wszystkie informacje 
wyszczególnione w art. 59, które są 
odpowiednie do zakresu jego kompetencji. 
Jeżeli to konieczne, Komitet zwróci się do 
wnioskodawcy o dodatkowe informacje w 
celu uzyskania zgodności wniosku z 
wymogami, o których mowa w art. 59. 
Każdy Komitet weźmie także pod uwagę 
informacje przedstawione przez trzecie 
strony.

3. Przygotowując opinię każdy Komitet, o 
którym mowa w ust. 1, najpierw sprawdza, 
czy wniosek zawiera wszystkie informacje 
wyszczególnione w art. 59, które są 
odpowiednie do zakresu jego kompetencji. 
Jeżeli to konieczne, Komitet zwróci się do 
wnioskodawcy o dodatkowe informacje w 
celu uzyskania zgodności wniosku z 
wymogami, o których mowa w art. 59. 
Każdy Komitet weźmie także pod uwagę 
informacje przedstawione przez trzecie 
strony, oraz, jeżeli jest to konieczne, może 
uzyskać dalszą informację z innych źródeł 
lub z niezależnych badań. Uzyskanie tego 
rodzaju informacji, szczególnie w 
przypadku substancji zastępczych i nowych 
technologii, może zostać zlecone przez 
Państwa Członkowskie przez krótki okres 
czasu zewnętrznym źródłom lub uznanym 
autorytetom naukowym. Wydatki mogą być 
pokrywane przez Agencję i odpowiednie 
dostępne środki (art. 59 ust. 7).

Or. el
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Uzasadnienie

This amendment is considered to be useful since an examination in greater depth of possible 
alternative substances (during the authorisation process) will assist SMEs. Decisions will be 
taken on the basis of optimum information and if independent studies are carried out by 
independent consultants, the information can be passed on to small producers (in this case 
chemical SMEs).

Poprawkę złożyli Mary Honeyball + Anders Wijkman

Poprawka 731
Artykuł 61 ustęp 3

3. Przygotowując opinię każdy Komitet, o 
którym mowa w ust. 1, najpierw sprawdza, 
czy wniosek zawiera wszystkie informacje
wyszczególnione w art. 59, które są 
odpowiednie do zakresu jego kompetencji. 
Jeżeli to konieczne, Komitet zwróci się do 
wnioskodawcy o dodatkowe informacje w 
celu uzyskania zgodności wniosku z 
wymogami, o których mowa w art. 59. 
Każdy Komitet weźmie także pod uwagę 
informacje przedstawione przez trzecie 
strony.

3. Przygotowując opinię każdy Komitet, o 
którym mowa w ust. 1, najpierw sprawdza, 
czy wniosek zawiera wszystkie informacje 
wyszczególnione w art. 59, które są 
odpowiednie do zakresu jego kompetencji. 
Jeżeli to konieczne, Komitet zwróci się do 
wnioskodawcy o dodatkowe informacje w 
celu uzyskania zgodności wniosku z 
wymogami, o których mowa w art. 59. 
Każdy Komitet weźmie także pod uwagę 
informacje przedstawione przez trzecie 
strony, oraz, jeżeli jest to konieczne, może 
zwrócić się do tychże trzecich stron o dalszą 
informację.
Jeżeli jeden lub obydwa komitety zdecydują, 
że potrzebna jest dodatkowa informacja na 
temat alternatywnych substancji lub 
technologii, mogą wtedy zwrócić się do 
konsultanta lub urzędu Państwa 
Członkowskiego o przeprowadzenie 
ograniczonego czasowo badania na temat 
dostępnych alternatyw. Tego rodzaju 
badania zostaną sfinansowane z opłat za 
wniosek o udzielenie zezwolenia ustalonych 
przez Agencję (art. 59 ust. 7).

Or. en

Uzasadnienie

Agency committees need more flexibility to gather information and should be able to 
commission independent consultants and national experts to report on potential substitutes. 
This additional information would then be available to the committees when they decide on 
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the merit of an application for authorisation. Under the existing legislation, national experts 
already have to decide on the availability of safer alternatives. The Agency committees have 
10 months to draft their decisions, so that it should be possible to complete a study on 
alternatives within this period.

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

Poprawka 732
Artykuł 61 ustęp 5 akapit 3

Jeżeli wnioskodawca zamierza zgłaszać 
uwagi, przekaże on swoje argumenty w 
formie pisemnej do Agencji w ciągu 2 
miesięcy od otrzymania projektu opinii. 
Komitety w ciągu 2 miesięcy od otrzymania 
argumentacji na piśmie rozważą uwagi i 
wydadzą ostateczne opinie, biorąc tę 
argumentację pod uwagę, tam gdzie jest to 
właściwe. Agencja w ciągu kolejnych 15 dni 
przekaże opinie razem z pisemną 
argumentacją Komisji, Państwom 
Członkowskim i wnioskodawcy.

Jeżeli wnioskodawca zamierza zgłaszać 
uwagi, przekaże on swoje argumenty w 
formie pisemnej do Agencji w ciągu 2 
miesięcy od otrzymania projektu opinii. 
Komitety w ciągu 2 miesięcy od otrzymania 
argumentacji na piśmie rozważą uwagi i
wydadzą ostateczne opinie, biorąc tę 
argumentację pod uwagę. Agencja w ciągu 
kolejnych 15 dni przekaże opinie razem z 
pisemną argumentacją Komisji, Państwom 
Członkowskim i wnioskodawcy.

Or. en

Uzasadnienie

The comments of the applicant should be taken into account in either case, not only when 
appropriate.

The attachments may contain sensitive business information, that should not be published in 
order to protect business information.

Linked to amendment to article 69.

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

Poprawka 733
Artykuł 61 ustęp 6

6. Agencja udostępni fragmenty swoich 
opinii, nie będące poufnymi, wraz z 
wszelkimi do nich załącznikami na swojej 

6. Agencja udostępni fragmenty swoich 
opinii, nie będące poufnymi, na swojej 
stronie internetowej, zgodnie z przepisami 
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stronie internetowej, zgodnie z przepisami 
art. 116.

art. 116.

Or. en

Uzasadnienie

See justification above.

Poprawkę złożył Guido Sacconi

Poprawka 734
Artykuł 61 ustęp 6

6. Agencja udostępni fragmenty swoich 
opinii, nie będące poufnymi, wraz z 
wszelkimi do nich załącznikami na swojej 
stronie internetowej, zgodnie z przepisami 
art. 116.

6. Agencja udostępni fragmenty swoich 
opinii, nie będące poufnymi, wraz z 
wszelkimi do nich załącznikami, w tym
samym czasie kiedy powiadomi o nich 
składającego wniosek, na swojej stronie 
internetowej, zgodnie z przepisami art. 116.

Or. it

Uzasadnienie

Under the procedure proposed by the Commission, only the applicant for authorisation is 
informed whether or not authorisation is to be granted. There will therefore be a risk of the 
manufacturer using the period during which he alone knows that authorisation has been 
refused to supply the prohibited substance or articles containing it to dealers, with the intent 
of avoiding his own responsibilities before the prohibition enters into effect.

Poprawkę złożył Guido Sacconi

Poprawka 735
Artykuł 62

Obowiązek posiadaczy zezwoleń Obowiązek informowania o substancjach 
wymagających zezwoleń

Posiadacze zezwoleń zobowiązani są do 
zamieszczania numeru zezwolenia na 
oznakowaniu przed wprowadzeniem 
substancji na rynek dla określonego 
sposobu zastosowania objętego 
zezwoleniem.

Wszystkie substancje stosowane 
samodzielnie w preparatach lub wyrobach, 
które spełniają warunki określone w art. 54 
są oznakowane i zawsze towarzyszy im 
karta charakterystyki. Oznakowanie 
zawiera:
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(a) nazwę substancji;
(b) zaświadczenie, że substancja jest 
włączona do załącznika XIII, oraz
(c) każde szczegółowe zastosowanie, na 
które udzielono zezwolenia w przypadku 
danej substancji.

Or. it

Uzasadnienie

Clarifies Amendment 69 by the rapporteur, to the effect that it is only the substances which 
are subject to authorisation.

Poprawkę złożył Jonas Sjöstedt

Poprawka 736
Artykuł 62

Obowiązek posiadaczy zezwoleń Obowiązek informowania o substancjach 
podlegających procedurze udzielania 
zezwoleń

Posiadacze zezwoleń zobowiązani są do 
zamieszczania numeru zezwolenia na 
oznakowaniu przed wprowadzeniem 
substancji na rynek dla określonego 
sposobu zastosowania objętego 
zezwoleniem.

1. W przypadku wszystkich substancji, które 
mogą podlegać procedurze udzielania 
zezwoleń zgodnie z art. 54, informacja 
wymieniona w ust. 3 jest przekazywana za 
pomocą oznakowania kolejnym dostawcom 
substancji i preparatów oraz jest włączana 
do karty charakterystyki. 
2. Jeżeli takie substancje są włączane do 
wyrobu przez dalszego użytkownika lub są 
włączane do importowanego wyrobu, 
informacja wymieniona w ust. 3 jest 
przekazywana kolejnym dostawcom tego 
wyrobu. Informacja może być zawarta na 
oznakowaniu lub przekazana wraz z innymi 
informacjami zazwyczaj dostarczanymi 
dalszym użytkownikom lub konsumentom, 
zależnie od potrzeby.
3. Informacje wymienione w ust. 1 i 2 
zawierają a) nazwę substancji oraz b) 
informację czy dana substancja spełnia 
kryteria art. 54 dotyczące włączenia do 
załącznika XIII, czy też została już do niego 
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włączona lub też czy wydano zezwolenie na 
jej zastosowanie w określonych 
przypadkach. W przypadku gdy wydano 
zezwolenie na jej zastosowanie w 
konkretnej sytuacji, należy podać numer 
zezwolenia.

Or. en

Uzasadnienie

The proposed obligations of holders of authorisations are not sufficient. It is essential that the 
many users of chemicals as well as those managing waste have the possibility to take 
necessary measures to avoid damage to human health or to the environment.

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

Poprawka 737
Artykuł 63

Artykuł 63 Niniejszy artykuł został skreślony

Or. it

Uzasadnienie

In order to avoid placing additional and untenable burdens on SMEs, it would be appropriate 
to dispense with the communication procedure for downstream users of authorised 
substances. Alongside the comprehensive information and the presentation requirements 
relating to the registration procedure (Articles 32-34), this would place a further and 
untenable burden on SMEs. This amendment is linked to the other amendments to the Articles 
under Title VII: Authorisation.

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 738
Artykuł 63 ustęp 1

1. Dalsi użytkownicy stosujący substancję 
zgodnie z przepisami art. 53 ust. 2 
zobowiązani są do zgłoszenia tego do 
Agencji, w ciągu 3 miesięcy od momentu 
pierwszej dostawy substancji. W tym celu 
skorzystają wyłącznie ze specjalnego 

skreślony
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arkusza udostępnionego przez Agencję 
zgodnie z przepisami art. 108.

Or. fr

Uzasadnienie

A notification procedure de notification is established for downstream users that use 
authorised substances. On top of the obligations on information and reporting in connection 
with the registration procedure (Articles 32-34), this constitutes an additional workload 
inapplicable to SMEs.

Poprawkę złożył Jonas Sjöstedt

Poprawka 739
Artykuł 63 ustęp 2 a (nowy)

2a. Producenci i importerzy wyrobów 
zawierających substancje spełniające 
kryteria udzielenia zezwolenia gwarantują, 
że na tych wyrobach znajduje się jasna 
informacja dotycząca tego faktu a także, w 
stosownych przypadkach, numer/y 
udzielonych zezwoleń.

Or. en

Uzasadnienie

It is a priority that consumers be able to make informed decisions when they buy articles. It is 
therefore essential that articles containing substances meeting authorisation criteria be 
clearly labelled.


