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Poprawkę złożyli Anne Laperrouze + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni de Michelis, Miroslav 

Mikolášik

Poprawka 254
Artykuł 64 ustęp 1

1. Substancja w jej postaci własnej, jako 
składnik preparatu albo w produkcie, 
w stosunku do której zostały określone 
ograniczenia w załączniku XVI, nie może 
być produkowana, wprowadzana do obrotu 
albo stosowana, chyba że spełnione są 
warunki tego ograniczenia. Powyższego 
przepisu nie stosuje się do produkcji, 
wprowadzania do obrotu i stosowania 
substancji dla celów badań naukowych 
i rozwojowych albo badań dotyczących 
rozwoju produktu i procesu produkcji, 
w ilości nieprzekraczającej 1 tony rocznie.

1. Substancja w jej postaci własnej, jako 
składnik preparatu albo w produkcie, 
w stosunku do której zostały określone 
ograniczenia w załączniku XVI, nie może 
być produkowana, wprowadzana do obrotu 
albo stosowana, chyba że spełnione są 
warunki tego ograniczenia. Powyższego 
przepisu nie stosuje się do produkcji, 
wprowadzania do obrotu i stosowania 
substancji dla celów badań dotyczących 
rozwoju produktu i procesu produkcji.
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Or. fr

Uzasadnienie

Scientific research and development should be exempt as the scope of REACH should be 
restricted to substances manufactured or imported and marketed in the EU. Article 7 already 
limits the quantity for product and process orientated research and development. 
(Laperrouze)

Article 7 already imposes a limit on quantities for product and process orientated research 
and development. This amendment should be read in conjunction with the other amendments 
tabled to the articles contained in Title VIII: Restrictions on the  manufacturing, marketing 
and use of certain dangerous substances and preparations. (Vernola and others)

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 255
Artykuł 64 ustępy 1 i 2

1. Substancja w jej postaci własnej, jako 
składnik preparatu albo w produkcie, 
w stosunku do której zostały określone 
ograniczenia w załączniku XVI, nie może 
być produkowana, wprowadzana do obrotu 
albo stosowana, chyba że spełnione są 
warunki tego ograniczenia. Powyższego 
przepisu nie stosuje się do produkcji, 
wprowadzania do obrotu i stosowania 
substancji dla celów badań naukowych i 
rozwojowych albo badań dotyczących 
rozwoju produktu i procesu produkcji, w 
ilości nieprzekraczającej 1 tony rocznie.

1. Substancja w jej postaci własnej, jako 
składnik preparatu albo w produkcie, 
w stosunku do której zostały określone 
ograniczenia w załączniku XVI, nie może 
być produkowana, wprowadzana do obrotu 
albo stosowana, chyba że spełnione są 
warunki tego ograniczenia. Powyższego 
przepisu nie stosuje się do produkcji, 
wprowadzania do obrotu i stosowania 
substancji wzbudzających szczególne 
obawy, obawy lub niewielkie obawy dla 
celów badań naukowych i rozwojowych 
albo badań dotyczących rozwoju produktu i 
procesu produkcji, w ilości 
nieprzekraczającej 1 tony rocznie.

2. Substancja w jej postaci własnej, jako 
składnik preparatu albo w produkcie, 
w stosunku do której zostały określone 
ograniczenia w załączniku XVII, nie może 
być produkowana, wprowadzana do obrotu 
albo stosowana, chyba że spełnione są 
warunki tego ograniczenia. Powyższego 
przepisu nie stosuje się do produkcji, 
wprowadzania do obrotu i stosowania 
substancji dla celów badań laboratoryjnych 
albo stosowania tej substancji jako normy 
odniesienia.

2. Substancja w jej postaci własnej, jako 
składnik preparatu albo w produkcie, 
w stosunku do której zostały określone 
ograniczenia w załączniku XVII, nie może 
być produkowana, wprowadzana do obrotu 
albo stosowana, chyba że spełnione są 
warunki tego ograniczenia. Powyższego 
przepisu nie stosuje się do produkcji, 
wprowadzania do obrotu i stosowania 
substancji wzbudzających szczególne 
obawy, obawy lub niewielkie obawy dla 
celów badań laboratoryjnych albo 
stosowania tej substancji jako normy 
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odniesienia.

Or. nl

Uzasadnienie

Substances of very high concern should not be excluded if less than 1 tonne is produced 
(Blokland priority package).

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Åsa Westlund i Riitta Myller

Poprawka 256
Artykuł 65 ustęp 1 akapit 1

W przypadku, gdy istnieje ryzyko dla 
zdrowia człowieka i środowiska, którego nie 
można zaakceptować, wynikające z 
warunków produkcji, stosowania albo 
wprowadzania do obrotu substancji, którym 
to ryzykiem należy zająć się na terytorium 
całej Wspólnoty, zmienia się załącznik XVI 
zgodnie z procedurą wskazaną w art. 130 
ust. 3 poprzez przyjęcie nowych ograniczeń 
albo zmianę istniejących ograniczeń w 
załączniku XVI dla produkcji, stosowania 
albo wprowadzania do obrotu substancji w 
jej postaci własnej, jako składnik preparatu 
albo w produkcie, w wykonaniu procedury 
opisanej w art. 66 – 70.

W przypadku, gdy istnieje ryzyko, którego 
nie można zaakceptować, dla środowiska lub
zdrowia człowieka, w tym szczególnie dla 
narażonych grup ludności oraz wystawienia 
na działanie mieszanek, wynikające z 
warunków produkcji, stosowania albo 
wprowadzania do obrotu substancji, którym 
to ryzykiem należy zająć się na terytorium 
całej Wspólnoty, zmienia się załącznik XVI 
zgodnie z procedurą wskazaną w art. 130 
ust. 3 poprzez przyjęcie nowych ograniczeń 
albo zmianę istniejących ograniczeń w 
załączniku XVI dla produkcji, stosowania 
albo wprowadzania do obrotu substancji w 
jej postaci własnej, jako składnik preparatu 
albo w produkcie, w wykonaniu procedury 
opisanej w art. 66 – 70.

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.  However, if it is discovered that particular 
combinations of pollutants pose unacceptable risks then these combinations of exposure 
should be reduced or eliminated.

Poprawkę złożyli Frédérique Ries i Chris Davies

Poprawka 257
Artykuł 65 ustęp 1 akapit 1
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W przypadku, gdy istnieje ryzyko dla 
zdrowia człowieka i środowiska, którego nie 
można zaakceptować, wynikające z 
warunków produkcji, stosowania albo 
wprowadzania do obrotu substancji, którym 
to ryzykiem należy zająć się na terytorium 
całej Wspólnoty, zmienia się załącznik XVI 
zgodnie z procedurą wskazaną w art. 130 
ust. 3 poprzez przyjęcie nowych ograniczeń 
albo zmianę istniejących ograniczeń w 
załączniku XVI dla produkcji, stosowania 
albo wprowadzania do obrotu substancji w 
jej postaci własnej, jako składnik preparatu 
albo w produkcie, w wykonaniu procedury 
opisanej w art. 66 – 70.

W przypadku, gdy istnieje ryzyko dla 
środowiska lub zdrowia człowieka, w tym 
dla narażonych grup ludności oraz osób, 
które wystawione są wcześnie lub stale na 
działanie mieszanek substancji 
szkodliwych, wynikające z warunków 
produkcji, stosowania albo wprowadzania 
do obrotu substancji, którym to ryzykiem 
należy zająć się na terytorium całej 
Wspólnoty, zmienia się załącznik XVI 
zgodnie z procedurą wskazaną w art. 130 
ust. 3 poprzez przyjęcie nowych ograniczeń 
albo zmianę istniejących ograniczeń w 
załączniku XVI dla produkcji, stosowania 
albo wprowadzania do obrotu substancji w 
jej postaci własnej, jako składnik preparatu 
albo w produkcie, w wykonaniu procedury 
opisanej w art. 66 – 70.

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, the adoption of restrictions under REACH 
should explicitly include consideration of the risks both to vulnerable populations and to 
citizens exposed to hazardous combinations of pollutants.

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

Poprawka 258
Artykuł 65 ustęp 1 akapit 1

W przypadku, gdy istnieje ryzyko dla 
zdrowia człowieka i środowiska, którego nie 
można zaakceptować, wynikające z 
warunków produkcji, stosowania albo 
wprowadzania do obrotu substancji, które to 
ryzyko musi zostać zaadresowane na 
terytorium całej Wspólnoty, zmienia się 
załącznik XVI zgodnie z procedurą 
wskazaną w art. 130 ust. 3 poprzez przyjęcie 
nowych ograniczeń albo zmianę istniejących 
ograniczeń w załączniku XVI dla produkcji, 
stosowania albo wprowadzania do obrotu 

W przypadku, gdy istnieje ryzyko dla 
zdrowia człowieka i środowiska, którego nie 
można zaakceptować, wynikające z 
warunków produkcji, stosowania albo 
wprowadzania do obrotu substancji, które to 
ryzyko musi zostać zaadresowane na 
terytorium całej Wspólnoty i którego nie 
równoważą społeczno-ekonomiczne 
korzyści wynikające z tej substancji,
zmienia się załącznik XVI zgodnie z 
procedurą wskazaną w art. 130 ust. 3 
poprzez przyjęcie nowych ograniczeń albo 
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substancji w jej postaci własnej, jako 
składnik preparatu albo w produkcie, w 
wykonaniu procedury opisanej w art. 66 –
70.

zmianę istniejących ograniczeń w załączniku 
XVI dla produkcji, stosowania albo 
wprowadzania do obrotu substancji w jej 
postaci własnej, jako składnik preparatu albo 
w produkcie, w wykonaniu procedury 
opisanej w art. 66 – 70.

Or. it

Uzasadnienie

Any unacceptable risk must be avoided. However, Article 57(3)(b) assumes that the socio-
economic benefits deriving from the use of certain substances may compensate for any risk. 
This socio-economic analysis is provided for and should therefore be referred to. This 
amendment should be read in conjunction with the other amendments tabled to the articles 
contained in Title VIII: Restrictions on the manufacturing, marketing and use of certain 
dangerous substances and preparations.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas i Hiltrud Breyer

Poprawka 259
Artykuł 65 ustęp 1

1. W przypadku, gdy istnieje ryzyko dla 
zdrowia człowieka i środowiska, którego nie 
można zaakceptować, wynikające z 
warunków produkcji, stosowania albo 
wprowadzania do obrotu substancji, którym 
to ryzykiem należy zająć się na terytorium 
całej Wspólnoty, zmienia się załącznik XVI 
zgodnie z procedurą wskazaną w art. 130 
ust. 3 poprzez przyjęcie nowych ograniczeń 
albo zmianę istniejących ograniczeń w 
załączniku XVI dla produkcji, stosowania 
albo wprowadzania do obrotu substancji w 
jej postaci własnej, jako składnik preparatu 
albo w produkcie, w wykonaniu procedury 
opisanej w art. 66 – 70.

1. W przypadku, gdy istnieje ryzyko dla 
środowiska lub zdrowia człowieka, w tym 
dla narażonych na ryzyko grup ludności, 
wynikające z warunków produkcji, 
stosowania albo wprowadzania do obrotu 
substancji, którym to ryzykiem należy zająć 
się na terytorium całej Wspólnoty, zmienia 
się załącznik XVI zgodnie z procedurą 
wskazaną w art. 130 ust. 3 poprzez przyjęcie 
nowych ograniczeń albo zmianę istniejących 
ograniczeń w załączniku XVI dla produkcji, 
stosowania albo wprowadzania do obrotu 
substancji w jej postaci własnej, jako 
składnik preparatu albo w produkcie, w 
wykonaniu procedury opisanej w art. 66 –
70.

Przepisów pierwszego akapitu nie stosuje 
się do stosowania substancji jako 
półproduktów wyodrębnianych w miejscu 
wytwarzania, z wyjątkiem przypadków 
opisanych w ust. 3.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

The adoption of restrictions under REACH should explicitly include consideration of the risk 
to vulnerable populations.

On-site isolated intermediates may pose a serious risk to workers, and occupational exposure 
to them should be minimised. It is therefore not justified to exempt on-site isolated 
intermediates from restrictions.

Poprawkę złożyli Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni de Michelis, Miroslav Mikolášik i Anne Laperrouze

Poprawka 260
Artykuł 65 ustęp 2

2. W przypadku substancji spełniających 
kryteria klasyfikacji jako rakotwórcze, 
mutagenne albo działające szkodliwie na 
rozrodczość kategorii 1 i 2, i w stosunku do 
których Komisja zaproponowała 
wprowadzenie ograniczeń w stosowaniu 
przez konsumentów, zmiana przepisów 
załącznika XVI odbywa się zgodnie z 
procedurą określoną w art. 130 ust. 3. Nie 
stosuje się przepisów art. 66 - 70.

2. W przypadku substancji 
zaklasyfikowanych jako rakotwórcze, 
mutagenne albo działające szkodliwie na 
rozrodczość kategorii 1 i 2, i w stosunku do 
których Komisja zaproponowała 
wprowadzenie ograniczeń w stosowaniu 
przez konsumentów, zmiana przepisów 
załącznika XVI odbywa się zgodnie z 
procedurą określoną w art. 130 ust. 3.

Or. it

Uzasadnienie

This amendment seeks to harmonise the proposed changes to Article 54 (a), (b) and (c). This 
amendment should be read in conjunction with the other amendments tabled to the articles 
contained in Title VIII: Restrictions on the manufacturing, marketing and use of certain 
dangerous substances and preparations.  (Vernola and others)

Non-application of Articles 66 to 68 is unacceptable. (Laperrouze)

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 261
Artykuł 65 ustęp 3

3. Niezależnie od sytuacji opisanej w art. 55 
ust. 4, Komisja najpóźniej w momencie 
włączenia substancji do listy umieszczonej 
w przepisach Konwencji Sztokholmskiej 

3. Niezależnie od sytuacji opisanej w art. 55 
ust. 5, Komisja najpóźniej w momencie 
włączenia substancji do listy umieszczonej 
w przepisach Konwencji Sztokholmskiej 
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albo Protokołu UNECE w sprawie Trwałych 
Zanieczyszczeń Organicznych (TZO ang. 
POPs) przedstawi projekt włączenia tej 
substancji do załącznika XVII. Przy pomocy 
projektowanych środków wdrożone zostaną 
co najmniej wymagania wynikające z 
powyższych międzynarodowych 
zobowiązań Wspólnoty. Zmiana przepisów 
załącznika XVII będzie się odbywała 
zgodnie z procedurą określoną 
w art. 130 ust. 3. Nie stosuje się przepisów 
art. 66 - 70.

albo Protokołu UNECE w sprawie Trwałych 
Zanieczyszczeń Organicznych (TZO ang. 
POPs) przedstawi projekt włączenia tej 
substancji do załącznika XVII. Przy pomocy 
projektowanych środków wdrożone zostaną 
wymagania wynikające z powyższych 
międzynarodowych zobowiązań Wspólnoty. 
Zmiana przepisów załącznika XVII będzie 
się odbywała zgodnie z procedurą określoną 
w art. 130 ust. 3. Nie stosuje się przepisów 
art. 66 - 70.

Or. fr

Uzasadnienie

Implementing international obligations cannot be quantified 'as minimum'.

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

Poprawka 262
Artykuł 66 ustęp 1 akapit 1

1. Jeżeli Komisja uważa, że produkcja, 
wprowadzanie do obrotu albo stosowanie 
substancji w jej postaci własnej, jako 
składnika preparatu albo w produkcie 
przedstawia ryzyko dla zdrowia człowieka 
lub środowiska, które nie jest 
w adekwatny sposób kontrolowane i istnieje 
potrzeba zajęcia się tym na poziomie 
Wspólnoty, zwróci się do Agencji o 
przygotowanie dossier zgodnego 
z wymaganiami załącznika XIV. Jeżeli dane 
te wykażą, że niezbędne jest podjęcie 
działań na obszarze całej Wspólnoty idących 
dalej niż obecnie stosowane środki, Agencja 
zaproponuje je w celu rozpoczęcia procesu 
wprowadzania ograniczeń.

1. Jeżeli Komisja uważa, że produkcja, 
wprowadzanie do obrotu albo stosowanie 
substancji w jej postaci własnej, jako 
składnika preparatu albo w produkcie 
przedstawia niedopuszczalne ryzyko dla 
zdrowia człowieka lub środowiska, które nie 
jest w adekwatny sposób kontrolowane i 
istnieje potrzeba zajęcia się tym na poziomie 
Wspólnoty, zwróci się do Agencji o 
przygotowanie dossier zgodnego 
z wymaganiami załącznika XIV. Jeżeli dane 
te wykażą, że niezbędne jest podjęcie 
działań na obszarze całej Wspólnoty idących 
dalej niż obecnie stosowane środki, Agencja 
zaproponuje je w celu rozpoczęcia procesu 
wprowadzania ograniczeń.

Or. en

Uzasadnienie

Substances selected should be selected strictly on the basis of agreed scientific criteria and 
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restrictions should only be triggered in the case of 'unacceptable' risk and not just 'a' risk.

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

Poprawka 263
Artykuł 66 ustęp 2 akapit 1

2. Jeżeli Państwo Członkowskie uważa, że 
produkcja, wprowadzanie do obrotu albo 
stosowanie substancji w jej postaci własnej, 
jako składnika preparatu albo 
w produkcie przedstawia ryzyko dla zdrowia 
człowieka lub środowiska, które nie jest w 
adekwatny sposób kontrolowane i istnieje 
potrzeba zajęcia się tym na poziomie 
Wspólnoty, przygotuje dossier zgodne z 
wymaganiami załącznika XIV. Jeżeli dane te 
wykażą, że jest niezbędne podjęcie działań 
na obszarze całej Wspólnoty idących dalej 
niż obecnie stosowane środki, Państwo 
Członkowskie w celu zainicjowania procesu 
wprowadzania ograniczeń przekaże je 
Agencji w formie arkusza określonego w 
załączniku XIV.

2. Jeżeli Państwo Członkowskie uważa, że 
produkcja, wprowadzanie do obrotu albo 
stosowanie substancji w jej postaci własnej, 
jako składnika preparatu albo 
w produkcie przedstawia niedopuszczalne
ryzyko dla zdrowia człowieka lub 
środowiska, które nie jest w adekwatny 
sposób kontrolowane i istnieje potrzeba 
zajęcia się tym na poziomie Wspólnoty, 
przygotuje dossier zgodne z wymaganiami 
załącznika XIV. Jeżeli dane te wykażą, że 
jest niezbędne podjęcie działań na obszarze 
całej Wspólnoty idących dalej niż obecnie 
stosowane środki, Państwo Członkowskie 
w celu zainicjowania procesu wprowadzania 
ograniczeń przekaże je Agencji w formie 
arkusza określonego w załączniku XIV.

Or. en

Uzasadnienie

Substances selected should be selected strictly on the basis of agreed scientific criteria and 
restrictions should only be triggered in the case of an ‘unacceptable’ risk and not just ‘a’ 
risk.

Poprawkę złożyli Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Erna Hennicot-Schoepges + Werner 
Langen + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 

Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni de Michelis i Miroslav Mikolášik

Poprawka 264
Artykuł 66 ustęp 2 akapit 2 a (nowy)

Jeżeli Państwo Członkowskie lub Komisja 
zamierza zainicjować proces wprowadzania 
ograniczeń, Agencja informuje o tym 
niezwłocznie/bez opoźnienia/na swojej 
stronie internetowej oraz powiadamia 
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osoby, które rejestrowały daną substancję.

Or. en

Uzasadnienie

Restrictions may apply without tonnage limit i.e. below 1t/y. There is a right to know from the 
companies which have registered but also from those which either are not subject to 
registration (below 1t/y) or are not yet subject to due the different deadlines applied to the 
tonnage level.

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

Werner Langen i Françoise Grossetête

Poprawka 265
Artykuł 66 ustęp 3, część wprowadzająca

3. Agencja udostępni niezwłocznie na swojej 
stronie internetowej wszystkie dossier 
zgodne z wymaganiami załącznika XIV, 
włączając w to proponowane ograniczenia
stosownie do przepisów ust. 1 i 2, wyraźnie 
wskazując datę publikacji. Agencja zaprosi 
wszystkie zainteresowane strony do 
wniesienia indywidualnie albo grupowo, w 
ciągu 3 miesięcy od daty publikacji:

3. Agencja udostępni niezwłocznie na swojej 
stronie internetowej streszczenia 
przepisowych dossier, włączając w to 
proponowane ograniczenia stosownie do 
przepisów ust. 1 i 2, wyraźnie wskazując 
datę publikacji. Agencja zaprosi wszystkie 
zainteresowane strony do wniesienia 
indywidualnie albo grupowo, w ciągu 6 
miesięcy od daty publikacji:

Or. en

Uzasadnienie

The dossiers may contain confidential information or proprietary know-how. Where no final 
decision has been on the content, it might be misinterpreted or misused before a final decision 
is taken. (Langen + Grossetête)
3 months is too short for providing comments on a complex exercise especially in the case of 
SMEs. (Langen + Grossetête + Oomen-Ruijten and others)

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

Grossetête

Poprawka 266
Artykuł 68 ustęp 1
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1. W ciągu 12 miesięcy od daty publikacji 
wskazanej w art. 66(3), Komitet do Spraw 
Analiz Społeczno-Ekonomicznych 
przygotuje opinię o proponowanych 
ograniczeniach, opartą na rozważeniu 
odpowiednich części dossier i wpływu 
społeczno-ekonomicznego. Komitet 
przygotuje projekt opinii o proponowanych 
ograniczeniach i wynikający z nich wpływ 
na warunki społeczno-ekonomiczne, biorąc 
pod uwagę analizy albo dane zgodnie z 
przepisami art. 66 ust. 3 lit. (b), jeżeli są 
takie. Agencja niezwłocznie opublikuje 
projekt opinii na swojej stronie 
internetowej. Agencja zaprosi wszystkie 
zainteresowane strony do wniesienia uwag 
do projektu opinii w terminie przez nią 
określonym.

1. W ciągu 12 miesięcy od daty publikacji 
wskazanej w art. 66 ust. 3, Komitet do 
Spraw Analiz Społeczno-Ekonomicznych 
przygotuje opinię o proponowanych 
ograniczeniach, opartą na rozważeniu 
odpowiednich części dossier i wpływu 
społeczno-ekonomicznego. Komitet 
przygotuje projekt opinii o proponowanych 
ograniczeniach i wynikający z nich wpływ 
na warunki społeczno-ekonomiczne, biorąc 
pod uwagę analizy albo dane zgodnie z 
przepisami art. 66 ust. 3 lit. (b), jeżeli są 
takie. Agencja przekazuje zainteresowanym 
stronom projekt opinii i zaprasza je do 
wniesienia uwag w terminie przez nią 
określonym.

Or. it

Uzasadnienie

Forwarding the draft to interested parties does not prevent the Committee from taking the 
final decision. Interested parties, or at least those that have registered, should be able to 
present observations. This amendment should be read in conjunction with the other 
amendments tabled to the articles contained in Title VIII: Restrictions on the manufacturing, 
marketing and use of certain dangerous substances and preparations.  (Vernola and others)

It seems logical that interested parties should be able to submit their observations before the 
draft opinion is published. (Grossetête)

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 267
Artykuł 69 ustęp 2

2. Agencja niezwłocznie opublikuje opinie 
obydwu Komitetów na swojej stronie 
internetowej.

2. Z uwzględnieniem zachowania poufności 
zgodnie z art. 116, Agencja niezwłocznie 
opublikuje opinie obydwu Komitetów na 
swojej stronie internetowej.

Or. de

Uzasadnienie

Article 116 also applies in this context.
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Poprawkę złożyli Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis,

Renate Sommer i Erna Hennicot-Schoepges

Poprawka 268
Artykuł 69 ustęp 2

2. Agencja niezwłocznie opublikuje opinie 
obydwu Komitetów na swojej stronie 
internetowej.

2. Agencja niezwłocznie opublikuje opinie 
obydwu Komitetów na swojej stronie 
internetowej. Opublikowane opinie nie 
zawierają poufnych informacji 
handlowych.

Or. en

Uzasadnienie

Transparency cannot be achieved at the cost of loss of protection of sensitive business 
information. 

Linked to amendment to Article 61.

Poprawkę złożył Jonas Sjöstedt

Poprawka 269
Artykuł 70 ustęp 2 a (nowy)

2a. Jeżeli dana substancja ujęta jest już w 
załączniku XVI i spełnione są warunki 
określone w art. 65, Komisja przygotowuje 
projekt zmiany załącznika XVI w ciągu 3 
miesięcy od otrzymaniu opinii Komitetu do 
Spraw Analiz Społeczno-Ekonomicznych 
lub upływu terminu ustalonego w art. 68 w 
sytuacji, gdy Komitet nie wyda opinii. 
Jeżeli projekt zmiany nie jest zgodny z 
żadną z opinii Agencji, Komisja załączy 
szczegółowe wyjaśnienie przyczyn 
zaistniałych różnic.
Jeżeli dana substancja nie jest jeszcze ujęta 
w załączniku XVI, Komisja przedstawi 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w 
ww. terminie projekt zmiany załącznika 
XVI.
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Or. en

Uzasadnienie

In the current Directive 76/769/EEC the European Parliament and the Council have a role in 
decisions on certain restrictions of chemicals such as prohibiting the use of phthalates in 
certain toys. This amendment aims to keep this procedure and not further increase the role of 
the Commission.

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 270
Artykuł 71

Ustanawia się Europejską Agencję 
Chemikaliów.

Ustanawia się Europejską Agencję 
Chemikaliów. Agencja jest odpowiedzialna 
za całokształt funkcjonowania i przebiegu 
procedury REACH.

Or. de

Uzasadnienie

Centralised organisation creates synergy effects.

Poprawkę złożyła Riitta Myller

Poprawka 271
Artykuł 71

Ustanawia się Europejską Agencję 
Chemikaliów.

Ustanawia się Europejską Agencję 
Chemikaliów z siedzibą w Helsinkach.

Or. fi

Uzasadnienie

Pursuant to Article 289 of the EC Treaty, the governments of the Member States have decided 
that the Chemicals Agency should have its seat in Helsinki. The decision concerning its seat 
should therefore be mentioned in the Commission proposal.

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

Poprawka 272
Artykuł 71 a (nowy)

Artykuł 71a
Misja Agencji

Agencja odpowiedzialna jest za ogólne 
zarządzanie procesem REACH.

Or. en

Uzasadnienie

Entrusting the Agency with the full management of the REACH process will ensure an 
improved workability of REACH and facilitate a harmonised implementation in an 
independent, transparent process.

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

Grossetête

Poprawka 273
Artykuł 72 ustęp 1 litera c)

(c) Komitetu do Spraw Oceny Ryzyka, który 
jest odpowiedzialny za przygotowywanie 
opinii Agencji w sprawie wniosków o 
udzielenie zezwolenia, projektów ograniczeń 
i wszelkich innych kwestii, będących 
wynikiem funkcjonowania niniejszego 
rozporządzenia i związanych 
z ryzykiem dla zdrowia człowieka i 
środowiska;

(c) Komitetu do Spraw Oceny Ryzyka, który 
jest odpowiedzialny za przygotowywanie 
opinii Agencji w sprawie ocen, wniosków o 
udzielenie zezwolenia, projektów ograniczeń 
i wszelkich innych kwestii, będących 
wynikiem funkcjonowania niniejszego 
rozporządzenia i związanych 
z ryzykiem dla zdrowia człowieka i
środowiska;

Or. en

Uzasadnienie

Updates the responsibilities of the Agency following its strengthened role in the evaluation 
(see amendments by the same authors on Title VI).(Sacconi and others)

Consistency with earlier amendments. Under a harmonised procedure, and to avoid 
disparities, the evaluation of testing proposals and dossiers should be carried out by the 
Agency, which will be able to enlist the support of a European network of evaluation agencies 
and institutes. (Grossetête)
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Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 274
Artykuł 72 ustęp 2 litera d)

d) Komitetu do Spraw Analiz Społeczno-
Ekonomicznych, który jest odpowiedzialny 
za przygotowywanie opinii Agencji w 
sprawie wniosków o udzielenie zezwolenia, 
projektów ograniczeń i wszelkich innych 
problemów, będących wynikiem 
funkcjonowania przepisów niniejszego 
rozporządzenia, włączając w to analizy 
społeczno-ekonomiczne następstw 
ewentualnych działań legislacyjnych 
dotyczących substancji;

d) Komitetu do Spraw Analiz Społeczno-
Ekonomicznych, który jest odpowiedzialny 
za przygotowywanie opinii Agencji w 
sprawie ocen, wniosków o udzielenie 
zezwolenia, projektów ograniczeń i 
wszelkich innych problemów, będących 
wynikiem funkcjonowania przepisów 
niniejszego rozporządzenia, włączając w to 
analizy społeczno-ekonomiczne następstw 
ewentualnych działań legislacyjnych 
dotyczących substancji;

Or. fr

Uzasadnienie

Consistency with earlier amendments. Under a harmonised procedure, and to avoid 
disparities, the evaluation of testing proposals and dossiers should be carried out by the 
Agency, which will be able to enlist the support of a European network of evaluation agencies 
and institutes.

Poprawkę złożyli Caroline Lucas, Carl Schlyter i Hiltrud Breyer

Poprawka 275
Artykuł 72 ustęp 1 litera d a) (nowa)

(da) Komitetu ds. Metod Testowych bez 
Udziału Zwierząt, który odpowiedzialny jest 
za rozwój strategii zmierzającej do 
zastąpienia testów na zwierzętach oraz 
podejmowanie decyzji w sprawie przydziału 
środków, pochodzących z opłat 
rejestracyjnych, na opracowywanie i 
zatwierdzanie metod testowych bez udziału 
zwierząt;

Or. en

Uzasadnienie

Linked to the amendments of Recital 34a and Article 95 by the same authors. A committee in 
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its own right is needed to ensure strategic planning with a view to accelerating the 
development, validation and regulatory acceptance of non-animal alternative test methods. 
This committee should also be able to decide on the allocation of funds to implement the 
strategic plan.

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

Poprawka 276
Artykuł 72 ustęp 1 litera e)

(e) Komitetu Państw Członkowskich, który 
jest odpowiedzialny za rozwiązywanie 
rozbieżności opinii o projektach decyzji 
zaproponowanych przez Państwa 
Członkowskie na podstawie przepisów 
tytułu VI, i przygotowywanie opinii Agencji 
w sprawie propozycji klasyfikacji i 
oznakowania na podstawie przepisów tytułu 
X oraz propozycji identyfikacji substancji 
wzbudzających szczególne obawy w celu 
poddania ich procedurze zezwoleń na 
podstawie przepisów tytułu VII;

(e) Komitetu Państw Członkowskich, który 
jest odpowiedzialny za rozwiązywanie 
potencjalnych rozbieżności opinii pomiędzy 
Państwami Członkowskimi o projektach 
decyzji zaproponowanych przez Agencję na 
podstawie przepisów tytułu VI, i 
przygotowywanie opinii Agencji w sprawie 
propozycji klasyfikacji i oznakowania na 
podstawie przepisów tytułu X oraz 
propozycji identyfikacji substancji 
wzbudzających szczególne obawy w celu 
poddania ich procedurze zezwoleń na 
podstawie przepisów tytułu VII;

Or. en

Uzasadnienie

Updates the responsibilities of the Agency following its strengthened role in the evaluation 
(see amendments by the same authors on Title VI). (Sacconi & others)

Consistency with earlier amendments. Under a harmonised procedure, and to avoid 
disparities, the evaluation of testing proposals and dossiers should be carried out by the 
Agency, which will be able to enlist the support of a European network of evaluation agencies 
and institutes. (Grossetête)

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 277
Artykuł 72 ustęp 1 litera e)

(e) Komitetu Państw Członkowskich, który 
jest odpowiedzialny za rozwiązywanie 
rozbieżności opinii o projektach decyzji 
zaproponowanych przez Państwa 

(e) Komitetu Państw Członkowskich, który 
jest odpowiedzialny za rozwiązywanie 
rozbieżności opinii o projektach decyzji 
zaproponowanych przez Agencję na 
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Członkowskie na podstawie przepisów 
tytułu VI, i przygotowywanie opinii Agencji 
w sprawie propozycji klasyfikacji i 
oznakowania na podstawie przepisów tytułu 
X oraz propozycji identyfikacji substancji 
wzbudzających szczególne obawy w celu
poddania ich procedurze zezwoleń na 
podstawie przepisów tytułu VII;

podstawie przepisów tytułu VI, i 
przygotowywanie opinii Agencji w sprawie 
propozycji klasyfikacji i oznakowania na 
podstawie przepisów tytułu X oraz 
propozycji identyfikacji substancji 
wzbudzających szczególne obawy w celu 
poddania ich procedurze zezwoleń na 
podstawie przepisów tytułu VII;

Or. de

Uzasadnienie

Brings into line with amendments to Title VI.

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

Poprawka 278
Artykuł 72 ustęp 1 litera g)

(g) Sekretariatu, który jest odpowiedzialny 
za dostarczanie technicznego, naukowego i 
administracyjnego wsparcia dla Komitetów i 
Forum a także za zapewnienie właściwej 
koordynacji pomiędzy nimi. Ponadto, 
podejmuje on prace w zakresie wymaganym 
od Agencji w procedurach wstępnej 
rejestracji, rejestracji i wzajemnego 
uznawania ocen, a także w 
przygotowywaniu wytycznych, prowadzeniu 
baz danych i dostarczaniu informacji;

(g) Sekretariatu, który jest odpowiedzialny 
za dostarczanie technicznego, naukowego i 
administracyjnego wsparcia dla Komitetów i 
Forum a także za zapewnienie właściwej 
koordynacji pomiędzy nimi. Ponadto, 
podejmuje on prace w zakresie wymaganym 
od Agencji w procedurach wstępnej 
rejestracji, rejestracji i ocen, a także w 
przygotowywaniu wytycznych, prowadzeniu 
baz danych i dostarczaniu informacji;

Or. en

Uzasadnienie

Updates the responsibilities of the Agency following its strengthened role in the evaluation 
(see amendments by the same authors on Title VI). (Sacconi & others)

Consistency with earlier amendments. Under a harmonised procedure, and to avoid 
disparities, the evaluation of testing proposals and dossiers should be carried out by the 
Agency, which will be able to enlist the support of a European network of evaluation agencies 
and institutes. (Grossetête)
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Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 279
Artykuł 72 ustęp 1 litera h a) (nowa)

(ha) Komitetu ds. Alternatywnych Metod 
Testowych, który odpowiedzialny jest za 
opracowanie i wdrożenie zintegrowanej 
strategii przyspieszenia szybszego rozwoju, 
zatwierdzania i aprobaty prawnej metod 
testowych bez udziału zwierząt, a także 
zapewnienia ich użycia w inteligentnej i 
stopniowej ocenie ryzyka w celu spełnienia 
wymogów niniejszego rozporządzenia.
Komitet odpowiedzialny jest za przydział na 
alternatywne metody testowe środków 
pochodzących z opłat rejestracyjnych. 
Komitet składa się z ekspertów 
Europejskiego Centrum Weryfikacji Metod 
Alternatywnych, organizacji opieki nad 
zwierzętami i innych stosownych stron.
Komitet sporządza każdego roku 
sprawozdanie, które przedkładane jest przez 
Agencję Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie, w sprawie poczynionych postępów 
dotyczących rozwoju, zatwierdzania i 
aprobaty prawnej metod testowych bez 
udziału zwierząt, użycia tych metod w 
ramach inteligentnej i stopniowej oceny 
ryzyka w celu spełnienia wymogów 
niniejszego rozporządzenia, a także w 
sprawie zakresu i przydziału środków na 
alternatywne metody testowe.

Or. en

Uzasadnienie

Linked to Amendments of Recitals 73 and 77a, and Article 95. The objective of this 
Regulation to promote non-animal testing should be included in the mandate and work of the 
Agency to ensure its effective implementation. The development, validation, legal acceptance 
and use of alternative test methods is often hampered by a lack of strategic planning and 
coordination. Therefore the Agency should have a Committee consisting of experts in the field 
of alternative test methods with the mandate to develop and implement such strategic 
planning and to ensure that alternative test methods are used in intelligent, flexible risk 
assessment wherever possible to prevent animal testing and save costs. The Committee should 
also allocate funding for alternative test methods and produce a yearly report on the progress 
made to ensure transparency.
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Poprawkę złożyli Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Poprawka 280
Artykuł 72 ustęp 1 litera h a) (nowa)

(ha) Komitetu ds. Alternatywnych Metod 
Testowych, który odpowiedzialny jest za 
opracowanie zintegrowanej strategii 
rozwoju, zatwierdzania i przyjmowania 
metod testowych bez udziału zwierząt oraz 
za przydział środków pochodzących z opłat 
rejestracyjnych. Komitet składa się z 
ekspertów Europejskiego Centrum 
Weryfikacji Metod Alternatywnych 
(ECVAM), organizacji opieki nad 
zwierzętami i przedstawicieli innych 
stosownych stron. Komitet musi 
przestrzegać limitów czasowych ustalonych 
w niniejszym rozporządzeniu.

Or. de

Uzasadnienie

The development, validation and acceptance of alternative test methods is often hampered by 
a lack of strategic planning and coordination. The Committee should consist of experts in the 
field of alternative test methods with a mandate to develop such strategic planning, improve 
coordination and allocate funding for alternative test methods. The Committee must comply 
with the time limits laid down in the Regulation.

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

Poprawka 281
Artykuł 73 ustęp 1

1. Agencja zapewnia Państwom 
Członkowskim i instytucjom wspólnotowym 
najlepsze z możliwych naukowe i techniczne 
doradztwo w kwestiach związanych 
z chemikaliami, które wchodzą w zakres jej 
kompetencji i które są skierowane do niej 
stosownie do uregulowań niniejszego 
rozporządzenia.

1. Agencja zapewnia Państwom 
Członkowskim i instytucjom wspólnotowym 
najlepsze z możliwych naukowe i techniczne 
doradztwo w kwestiach związanych 
z chemikaliami, które wchodzą w zakres jej 
kompetencji i które są skierowane do niej 
stosownie do uregulowań niniejszego 
rozporządzenia. W takich przypadkach 
decyzje podejmowane przez Agencję są 
prawnie wiążące.
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Or. it

Uzasadnienie

This change seeks to clarify the Agency's role as a regulatory body that takes decisions as set 
out in the Commission Communication on the operating framework for the European 
regulatory agencies, COM(2002) 718. (Langen + Vernola and others)

This amendment should be read in conjunction with the other amendments tabled to the 
articles contained in Title IX: The Agency (Vernola and others)

Poprawkę złożyli Guido Sacconi + Françoise Grossetête

Poprawka 282
Artykuł 73 ustęp 2 litera c)

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej

Or. fr

Uzasadnienie

Does not affect the English version. (Sacconi)

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas i Hiltrud Breyer

Poprawka 283
Artykuł 73 ustęp 2 litera d)

(d) tworzy i prowadzi bazę(y) danych z 
informacjami o wszystkich 
zarejestrowanych substancjach, wykazem 
dotyczącym klasyfikacji i oznakowania oraz 
zharmonizowaną listą klasyfikacji i 
oznakowania, udostępniając wszystkie, nie 
będące poufnymi, określone w art. 116 ust. 
1, informacje z bazy(z) danych w Internecie 
oraz udostępniając inne, nie będące 
poufnymi, informacje z baz danych na 
żądanie;

(d) tworzy i prowadzi bazę(y) danych z 
informacjami o wszystkich 
zarejestrowanych substancjach, wykazem 
dotyczącym klasyfikacji i oznakowania oraz 
zharmonizowaną listą klasyfikacji i 
oznakowania, udostępniając wszystkie, nie 
będące poufnymi, określone w art. 116 ust. 
1, informacje z bazy(z) danych w Internecie 
w ciągu 15 dni roboczych oraz 
udostępniając inne informacje z baz danych 
na żądanie zgodnie z art. 115 ust. 2;

Or. en

Uzasadnienie

A time line for entry of (public) information into the database(s) is necessary to ensure 
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clarity. It should be set at 15 working days in line with the standard response time under 
Regulation 1049/2001. A clear reference should be made for the procedure for requests to 
information on non-confidential information that is not listed in Article 116(1) and not ruled 
confidential via Article 116(2).

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Anne Ferreira i Marie-Noëlle 
Lienemann

Poprawka 284
Artykuł 73 ustęp 2 litera d)

(d) tworzy i prowadzi bazę(y) danych z 
informacjami o wszystkich 
zarejestrowanych substancjach, wykazem 
dotyczącym klasyfikacji i oznakowania oraz 
zharmonizowaną listą klasyfikacji i 
oznakowania, udostępniając wszystkie, nie 
będące poufnymi, określone w art. 116 ust. 
1, informacje z bazy(z) danych w Internecie 
oraz udostępniając inne, nie będące 
poufnymi, informacje z baz danych na 
żądanie;

(d) tworzy i prowadzi bazę(y) danych z 
informacjami o wszystkich 
zarejestrowanych substancjach, wykazem 
dotyczącym klasyfikacji i oznakowania oraz 
zharmonizowaną listą klasyfikacji i 
oznakowania, udostępniając wszystkie, 
określone w art. 116 ust. 1, informacje z 
bazy(z) danych w Internecie w ciągu 15 dni 
roboczych oraz udostępniając inne 
informacje z baz danych na żądanie zgodnie 
z art. 115 ust. 2;

Or. en

Uzasadnienie

A time line for entry of (public) information into the database(s) is necessary otherwise the 
Agency could almost indefinitely postpone this task, particularly if resources are low. This 
would not be efficient in any case, because there is nothing to stop a citizen requesting the 
information directly before it is entered onto the database. We propose 15 working days on 
the basis that if one requested the information then Regulation 1049/2001 sets this as the 
standard response time.

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 285
Artykuł 73 ustęp 2 litera d)

(d) tworzy i prowadzi bazę(y) danych z 
informacjami o wszystkich 
zarejestrowanych substancjach, wykazem 
dotyczącym klasyfikacji i oznakowania oraz 
zharmonizowaną listą klasyfikacji i 
oznakowania, udostępniając wszystkie, nie 
będące poufnymi, określone w art. 116 ust. 

(d) tworzy i prowadzi bazę(y) danych z 
informacjami o wszystkich 
zarejestrowanych substancjach, wykazem 
dotyczącym klasyfikacji i oznakowania oraz 
zharmonizowaną listą klasyfikacji i 
oznakowania, udostępniając możliwie 
najszybciej, a najpóźniej w 30 dni od ich 
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1, dane z bazy(z) danych w Internecie oraz 
udostępniając inne, nie będące poufnymi, 
informacje z baz danych na żądanie;

otrzymania wszystkie, nie będące poufnymi, 
określone w art. 116 ust. 1, dane z bazy(z) 
danych w Internecie oraz udostępniając inne, 
nie będące poufnymi, informacje z baz 
danych na żądanie;

Or. el

Uzasadnienie

Setting of a deadline to ensure information is available.

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

Poprawka 286
Artykuł 73 ustęp 2 litera e)

(e) udostępnia publicznie informacje 
dotyczące tego, które substancje są 
poddawane ocenie i zostały ocenione w 
ciągu 90 dni od otrzymania informacji w 
Agencji, zgodnie z przepisami art. 116 ust. 
1;

(e) udostępnia publicznie informacje 
dotyczące tego, które substancje są 
poddawane ocenie i zostały ocenione w 
ciągu 15 dni roboczych od otrzymania 
informacji w Agencji, zgodnie z przepisami 
art. 116 ust. 1;

Or. en

Uzasadnienie

Article 73(2)(e) establishes the Agency’s duty to make publicly available information on 
evaluation of substances within 90 days.  This is not in accord with the benchmark set in the 
Aarhus Convention and Regulation 1049/2001 for responding to requests. If one asked the 
Agency for a document then they would normally have to respond within 15 working days 
under Regulation 1049/2001.

Poprawkę złożyli Chris Davies, Frédérique Ries i Mary Honeyball

Poprawka 287
Artykuł 73 ustęp 2 litera i a) (nowa)

(ia) pracuje z sektorami przemysłu i innymi 
stronami na rzecz ustalenia kategorii 
produktów dla wyrobów i użycia 
chemikaliów spełniających kryteria, o 
których mowa w art. 54 lit. a-e REACH lub 
które zostały określone zgodnie z art. 54 lit. 
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f, a także rozwija oparte na kategoriach 
produktów wytyczne dotyczące 
wprowadzenia obowiązków ujętych w art. 6;

Or. en

Uzasadnienie

It is necessary that the Agency takes the lead in developing sector specific guidance and that 
such work is based on a stakeholder approach. There is currently a number of good industry 
and individual company based practices, which can provide a basis for the debate and 
development of the sector specific guidance. The guidance notes should ideally identify how 
authorised chemicals are used in the product category, give an overview of best practise in 
supply chain management, explain how to notify the authorised chemicals and look at 
characteristics for the consumer use and disposal.

Poprawkę złożyli Chris Davies, Frédérique Ries i Mary Honeyball

Poprawka 288
Artykuł 73 ustęp 2 litera i b) (nowa)

(ib) udostępnia informacje w oparciu o 
bazę danych REACH dotyczące użycia w 
wyrobach dopuszczonych substancji;

Or. en

Uzasadnienie

The Agency should provide structured information on the use of authorised substances in 
articles available, which will serve as a comprehensible source of information and as a 
complementary to the information managed in the sector specific guidance notes.

Poprawkę złożyli Chris Davies, Frédérique Ries i Mary Honeyball

Poprawka 289
Artykuł 73 ustęp 2 litera i c) (nowa)

(ic) opublikuje na stronie internetowej, rok 
po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia, listę substancji, które 
zostały określone jako spełniające kryteria, 
o których mowa w art. 54. Lista ta będzie 
regularnie aktualizowana;
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Or. en

Uzasadnienie

The Agency will be the central point for information on authorised chemicals and to ensure 
legal certainty it is important that lists of substances fulfilling the criteria referred to in 
Article 54 are made publicly available and updated on a periodically basis.

Poprawkę złożył Jonas Sjöstedt

Poprawka 290
Artykuł 73 ustęp 2 litera i a) (nowa)

(ia) udostępnia w bazie danych 
zorganizowane informacje pochodzące z 
bazy danych REACH dotyczące użycia 
niebezpiecznych substancji w wyrobach, 
łącznie z dostępnością alternatyw;

Or. en

Uzasadnienie

Guidance and information support can facilitate Industry’s implementation of REACH 
legislation. This data base could increase the possibilities for small- and medium sized 
enterprises in particular to benefit from the new chemicals legislation by making information 
on alternatives easily available to them. This is also in line with the requirements of the 
Aarhus Convention to promote public access to environmental information held by 
authorities.

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

Hennicot-Schoepges

Poprawka 291
Artykuł 73 ustęp 2 litera i a) (nowa)

(ia) ustanawia i prowadzi „centrum 
doskonałości” informacji o ryzyku. 
Zapewnia scentralizowane i 
skoordynowane zasoby dotyczące 
informacji o bezpiecznym użyciu 
chemikaliów i preparatów. Ułatwia 
dzielenie się wiedzą na temat najlepszych 
metod w zakresie informacji o ryzyku.
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Or. en

Uzasadnienie

The development of an appropriate and consistent communication system based on risk will 
provide consumers with the necessary information and advice to enable them to use 
substances and preparations containing chemicals safely and effectively.

Linked to amendments to recitals 41a (new), 69 and 70.

Poprawkę złożyli Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, 
Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis i Holger Krahmer

Poprawka 292
Artykuł 73 ustęp 4 litera f)

(f) tworzy procedurę wymiany informacji 
elektronicznych;

(f) dostarcza naukowe i techniczne 
wytyczne i narzędzia, łącznie z wydzielonym 
centrum informacyjnym (helpdesk) oraz 
stroną internetową, dla funkcjonowania 
niniejszego rozporządzenia, w szczególności 
wspomaga opracowywanie przez przemysł, 
zwłaszcza przez małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP), sprawozdań 
dotyczących bezpieczeństwa substancji 
chemicznych;

Or. en

Uzasadnienie

Replaces the relevant part of amendment 74 of the draft report. Specific measures to assist 
SMEs should be put in place.

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

Poprawka 293
Artykuł 73 ustęp 4 litera g a) (nowa)

(ga) wspiera, we współpracy z Komisją, 
wzajemne uznawanie pomiędzy UE i 
krajami trzecimi wyników testów 
przeprowadzonych zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem i przy jego stosowaniu;
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Or. en

Uzasadnienie

Addition to amendment 74 in the draft report. With a view to making use of all the 
information available on chemicals, including from third countries, and therefore avoid 
unnecessary tests, mutual recognition of test results should be promoted.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 294
Artykuł 74 ustęp 4 litera d)

(d) strukturę opłat Agencji. (d) strukturę opłat Agencji ustanowioną w 
sposób przejrzysty, niedyskryminacyjny i 
proporcjonalny.

Or. fr

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

Cortines i María del Pilar Ayuso González

Poprawka 295
Artykuł 74 ustęp 4 litera d)

d) strukturę opłat Agencji. d) strukturę opłat Agencji ustanowioną w 
sposób przejrzysty i proporcjonalny.

Or. it

Uzasadnienie

The fee structure should be established on the basis of criteria designed to achieve a fair, 
transparent and above all proportionate allocation of costs, given that it is a key instrument 
in funding of REACH system. This amendment should be read in conjunction with the other 
amendments tabled to articles contained in Title IX: The Agency.

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

Françoise Grossetête

Poprawka 296
Artykuł 74 ustęp 2 litera d a) (nowa)
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(da) wieloletni program ocen substancji.

Or. en

Uzasadnienie

Updates the responsibilities of the Agency following its strengthened role in the evaluation 
(see amendments by the same authors on Title VI). (Sacconi and others)

The rolling plan should list the responsibilities of the Agency.

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

Poprawka 297
Artykuł 75 ustęp 1

1. Zarząd składa się z sześciu przedstawicieli 
Państw Członkowskich desygnowanych 
przez Radę i z sześciu przedstawicieli 
desygnowanych przez Komisję, a także 
trzech przedstawicieli zainteresowanych 
stron – bez prawa głosu, desygnowanych 
przez Komisję.

Zarząd składa się z czterech przedstawicieli 
desygnowanych przez Komisję i dziesięciu 
członków desygnowanych przez Radę, po 
konsultacji z Parlamentem Europejskim, z 
których czterech jest wybranych w równej 
mierze na podstawie doświadczenia 
nabytego w stowarzyszeniach 
reprezentujących konsumentów, przemysł i 
MŚP.

Or. it

Uzasadnienie

The composition of the Management Board should be carefully balanced. This is required by 
recital 74 of the REACH proposal. It is essential to guarantee the involvement of all the 
institutions, hence consultation of the European Parliament, and at the same time to ensure 
the permanent presence of members chosen equally from among associations representing 
consumers, industry (large firms) and SMEs, i.e. all stakeholders in the chemicals sector. This 
amendment should be read in conjunction with the other amendments tabled to articles 
contained in Title IX: The Agency.

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 298
Artykuł 75 ustęp 1

1. Zarząd składa się z sześciu 
przedstawicieli Państw Członkowskich 

1. Zarząd składa się z sześciu 
przedstawicieli Państw Członkowskich 
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desygnowanych przez Radę i z sześciu
przedstawicieli desygnowanych przez 
Komisję, a także trzech przedstawicieli 
zainteresowanych stron – bez prawa głosu, 
desygnowanych przez Komisję.

desygnowanych przez Radę i z trzech
przedstawicieli desygnowanych przez 
Komisję, a także czterech przedstawicieli 
zainteresowanych stron desygnowanych 
przez Komisję, w tym przynajmniej jednego 
przedstawiciela odpowiednio przemysłu, 
związków zawodowych i nauki;

Or. de

Uzasadnienie

The composition of the Management Board must be carefully balanced. The number of 
representatives nominated by the Commission must not be higher than the number of 
representatives nominated by other parties.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 299
Artykuł 75 ustęp 1

1. Zarząd składa się z sześciu 
przedstawicieli Państw Członkowskich 
desygnowanych przez Radę i z sześciu
przedstawicieli desygnowanych przez 
Komisję, a także trzech przedstawicieli 
zainteresowanych stron – bez prawa głosu, 
desygnowanych przez Komisję.

1. Zarząd składa się z sześciu 
przedstawicieli Państw Członkowskich 
desygnowanych przez Radę, czterech
przedstawicieli desygnowanych przez 
Komisję oraz dwóch przedstawicieli 
desygnowanych przez Parlament 
Europejski, a także trzech przedstawicieli 
zainteresowanych stron – bez prawa głosu, 
desygnowanych przez Komisję.

Or. en

Uzasadnienie

Parliament should also have two representatives on the Management Board of the ECA, just 
as it does in the EMEA for instance.

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 300
Artykuł 81 ustęp 1

1. Każde Państwo Członkowskie może 
desygnować kandydatów na członków 
Komitetu do Spraw Oceny Ryzyka. 

1. Każde Państwo Członkowskie MUSI 
desygnować jednego lub kilku członków 
Komitetu do Spraw Oceny Ryzyka. 
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Dyrektor Zarządzający ustala listę 
desygnowanych kandydatów, udostępnioną 
na stronie internetowej Agencji. Zarząd 
powołuje członków Komitetu z tej listy, co 
najmniej po jednym członku 
z desygnowanych przez każde Państwo 
Członkowskie kandydatów. Członków 
powołuje się biorąc pod uwagę pełnione 
przez nich funkcje i doświadczenie 
w zarządzaniu chemikaliami lub wykonane 
przez nich ekspertyzy w zakresie weryfikacji 
ocen ryzyka substancji.

Członków powołuje się biorąc pod uwagę 
pełnione przez nich funkcje i doświadczenie 
w zarządzaniu chemikaliami lub wykonane 
przez nich ekspertyzy w zakresie weryfikacji 
ocen ryzyka substancji.

Or. el

Uzasadnienie

Ensures that all Member States participate in the Agency.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas i Hiltrud Breyer

Poprawka 301
Artykuł 81 ustęp 1

1. Każde Państwo Członkowskie może 
desygnować kandydatów na członków 
Komitetu do Spraw Oceny Ryzyka.
Dyrektor Zarządzający ustala listę 
desygnowanych kandydatów, udostępnioną 
na stronie internetowej Agencji. Zarząd 
powołuje członków Komitetu z tej listy, co 
najmniej po jednym członku 
z desygnowanych przez każde Państwo 
Członkowskie kandydatów. Członków 
powołuje się biorąc pod uwagę pełnione 
przez nich funkcje i doświadczenie 
w zarządzaniu chemikaliami lub wykonane 
przez nich ekspertyzy w zakresie weryfikacji 
ocen ryzyka substancji.

1. Każde Państwo Członkowskie powołuje 
jednego członka Komitetu do Spraw Oceny 
Ryzyka. Członków powołuje się biorąc pod 
uwagę pełnione przez nich funkcje i 
doświadczenie w zarządzaniu chemikaliami 
lub wykonane przez nich ekspertyzy w 
zakresie weryfikacji ocen ryzyka substancji.

Or. en

Uzasadnienie

It is not appropriate to nominate a fixed member in the committee, as the expertise required 
may change with the issues that are on the agenda. It should be left to Member States to 
decide who is the most appropriate expert. All Member States should be present in the 
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committee.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas i Hiltrud Breyer

Poprawka 302
Artykuł 81 ustęp 2

2. Każde Państwo Członkowskie może 
desygnować kandydatów na członków
Komitetu do Spraw Analiz Społeczno-
Ekonomicznych. Dyrektor Zarządzający 
ustala listę desygnowanych kandydatów, 
udostępnioną na stronie internetowej 
Agencji. Zarząd powołuje członków 
Komitetu z tej listy, co najmniej po jednym 
członku z desygnowanych przez każde 
Państwo Członkowskie kandydatów.
Członków powołuje się biorąc pod uwagę 
pełnione przez nich funkcje i doświadczenie 
w zarządzaniu chemikaliami lub wykonane 
przez nich ekspertyzy w zakresie analiz 
społeczno-ekonomicznych.

2. Każde Państwo Członkowskie powołuje 
jednego członka Komitetu do Spraw Analiz 
Społeczno-Ekonomicznych. Członków 
powołuje się biorąc pod uwagę pełnione 
przez nich funkcje i doświadczenie w 
zarządzaniu chemikaliami lub wykonane 
przez nich ekspertyzy w zakresie analiz 
społeczno-ekonomicznych.

Or. en

Uzasadnienie

It is not appropriate to nominate a fixed member in the committee, as the expertise required 
may change with the issues that are on the agenda. It should be left to Member States to 
decide who is the most appropriate expert. All Member States should be present in the 
committee.

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

Poprawka 303
Artykuł 81 ustęp 4 akapit 4

Dyrektor Zarządzający albo jego 
przedstawiciel i przedstawiciele Komisji są 
uprawnieni do udziału we wszystkich 
spotkaniach Komitetów i grup roboczych 
zwołanych przez Agencję albo jej komitety. 
Na żądanie członków Komitetu albo 
Zarządu, zainteresowane strony mogą być 
także zaproszone do udziału 

Dyrektor Zarządzający albo jego 
przedstawiciel i przedstawiciele Komisji są 
uprawnieni do udziału we wszystkich 
spotkaniach Komitetów i grup roboczych 
zwołanych przez Agencję albo jej komitety. 
W spotkaniach mogą uczestniczyć również,  
w charakterze obserwatorów, 
zainteresowane strony, w tym 
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w spotkaniach w roli obserwatorów, jeżeli 
jest to właściwe.

przedstawiciele przemysłu oraz MŚP.

Or. it

Uzasadnienie

The presence of an industry representative at meetings of the committee should not be by 
invitation only. There should be an observer position for representatives of industry and/or 
SMEs. This amendment should be read in conjunction with the other amendments tabled to 
articles contained in Title IX: The Agency.

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

Poprawka 304
Artykuł 82 ustęp 1

Każde Państwo Członkowskie powołuje 
jednego członka Forum, na powtarzalną, 
trzyletnią kadencję. Członków wybiera się 
biorąc pod uwagę pełnione przez nich 
funkcji i doświadczenie we wprowadzaniu w 
życie regulacji prawnych w obszarze 
chemikaliów; utrzymują oni stosowne 
kontakty z właściwymi organami Państwa 
Członkowskiego.

Każde Państwo Członkowskie powołuje 
jednego członka Forum, na powtarzalną, 
trzyletnią kadencję. Członków wybiera się 
biorąc pod uwagę pełnione przez nich 
funkcje i doświadczenie we wprowadzaniu 
w życie regulacji prawnych w obszarze 
chemikaliów; utrzymują oni stosowne 
kontakty z właściwymi organami Państwa 
Członkowskiego.

Forum powinno dążyć do posiadania wśród 
swoich członków ekspertów zapewniających 
odpowiednio szerokie spektrum ekspertyz. 
W tym celu Forum może dokooptować do 
swoich szeregów maksymalnie 5 
dodatkowych członków wybranych na 
podstawie ich szczególnych kompetencji. 
Kadencja tych członków trwa trzy lata i 
może być powtórzona.

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej

Członkom Komitetu mogą towarzyszyć 
doradcy naukowi i techniczni.

Członkom Komitetu mogą towarzyszyć 
doradcy naukowi i techniczni.

Dyrektor Zarządzający Agencji albo jego 
przedstawiciel i przedstawiciele Komisji są 
uprawnieni do udziału we wszystkich 
spotkaniach Forum i grup roboczych. Na 
żądanie członków Forum albo Zarządu, 
zainteresowane strony mogą być także 
zaproszone do udziału w spotkaniach w roli 
obserwatorów, jeżeli jest to właściwe.

Dyrektor Zarządzający Agencji albo jego 
przedstawiciel i przedstawiciele Komisji są
uprawnieni do udziału we wszystkich 
spotkaniach Forum i grup roboczych. W 
spotkaniach mogą uczestniczyć również,  w 
charakterze obserwatorów, zainteresowane 
strony, w tym przedstawiciele przemysłu 
oraz MŚP.
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Or. it

Uzasadnienie

The presence of an industry representative at meetings of the committee should not be by 
invitation only. There should be an observer position for representatives of industry and/or 
SMEs. This amendment should be read in conjunction with the other amendments tabled to 
articles contained in Title IX: The Agency.

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

Cortines i María del Pilar Ayuso González

Poprawka 305
Artykuł 83 ustęp 2 akapit 1

2. Państwa Członkowskie przekażą Agencji 
nazwiska ekspertów, którzy posiadają 
udowodnione doświadczenie w 
dokonywaniu weryfikacji ocen ryzyka 
chemicznego lub analiz społeczno-
ekonomicznych lub posiadających inne 
odpowiednie doświadczenie naukowe w 
wykonywaniu ekspertyz, razem z 
wskazaniem ich kwalifikacji i ich 
właściwych specjalizacji, którzy wyrażają 
zgodę na udział w pracach grup roboczych 
Komitetów.

2. Państwa Członkowskie przekażą Agencji 
nazwiska niezależnych ekspertów, którzy 
posiadają udowodnione doświadczenie w 
dokonywaniu weryfikacji ocen ryzyka 
chemicznego lub analiz społeczno-
ekonomicznych lub posiadających inne 
odpowiednie doświadczenie naukowe w 
wykonywaniu ekspertyz, razem z 
wskazaniem ich kwalifikacji i ich 
właściwych specjalizacji, którzy wyrażają 
zgodę na udział w pracach grup roboczych 
Komitetów.

Or. it

Uzasadnienie

The experts should be scientifically and politically independent. A procedure should be 
established for identifying independent experts. This amendment should be read in 
conjunction with the other amendments tabled to articles contained in Title IX: The Agency

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 306
Artykuł 83 ustęp 2 a (nowy)

2a. Na wniosek dyrektora zarządzającego, 
zarząd sporządza i podaje do wiadomości 
publicznej listę wyznaczonych przez 
Państwa Członkowskie kompetentnych 
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organizacji i instytucji, które samodzielnie 
bądź w ramach sieci współpracy mogą 
pomóc Agencji w realizacji jej misji, 
szczególnie tych opisanych w Tytule VI. 
Agencja może powierzyć tym organizacjom 
i instytucjom określone zadania, 
szczególnie odnośnie sporządzania ocen 
propozycji badań, dossier i substancji.

Or. fr

Uzasadnienie

Creates a network of expertise in the Member States that is directly linked to the Agency.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 307
Artykuł 83 ustęp 3

3. Dostarczanie usług przez członków 
Komitetów albo ekspertów biorących udział 
w pracach grup roboczych Komitetów albo 
Forum, albo wykonujących inne zadania dla 
Agencji dokonywane jest na podstawie 
pisemnych umów pomiędzy Agencją 
i daną osobą albo, gdzie to właściwe, 
pomiędzy Agencją a pracodawcą danej 
osoby.

3. Dostarczanie usług przez organizacje i 
instytucje członkowskie wpisane na 
ogólnodostępną listę opisaną w ust. 2a,
członków Komitetów albo ekspertów 
biorących udział w pracach grup roboczych 
Komitetów albo Forum, albo wykonujących 
inne zadania dla Agencji dokonywane jest 
na podstawie pisemnych umów pomiędzy 
Agencją i odnośną organizacją lub 
instytucją, Agencją i daną osobą albo, gdzie 
to właściwe, pomiędzy Agencją a 
pracodawcą danej osoby.

Dana osoba, albo jej pracodawca są 
wynagradzani według skali opłat, która 
będzie zawarta w finansowych regułach 
ustanowionych przez Zarząd. Jeżeli dana 
osoba nie wypełni swoich obowiązków, 
Dyrektor Zarządzający ma prawo zakończyć 
albo zawiesić umowę albo wstrzymać 
wypłatę wynagrodzenia.

Organizacja lub instytucja, dana osoba, 
albo jej pracodawca są wynagradzani 
według skali opłat, która będzie zawarta w 
finansowych regułach ustanowionych przez 
Zarząd. Jeżeli organizacja, instytucja lub 
dana osoba nie wypełni swoich 
obowiązków, Dyrektor Zarządzający ma 
prawo zakończyć albo zawiesić umowę albo 
wstrzymać wypłatę wynagrodzenia.

Or. fr

Uzasadnienie

Creates a network of expertise in the Member States that is directly linked to the Agency.
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Poprawkę złożyli Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt i Lena Ek

Poprawka 308
Artykuł 84 ustęp 2

2. Członkowie Zarządu, Dyrektor 
Zarządzający i członkowie Komitetów i 
Forum złożą deklarację o zaangażowaniu do 
wypełniania swoich obowiązków i 
„deklarację intencji”, które mogą być uznane 
za stojące w sprzeczności z ich 
bezstronnością. Deklaracje te składa się co 
roku, w formie pisemnej.

2. Członkowie Zarządu, Dyrektor 
Zarządzający i członkowie Komitetów, 
członkowie Forum, członkowie Rady 
Odwoławczej, eksperci oraz doradcy 
naukowi i techniczni nie mają żadnych 
interesów gospodarczych ani innych w 
sektorze chemicznym, które mogą stać w 
sprzeczności z ich bezstronnością. Działają 
oni niezależnie i w interesie publicznym i 
składają każdego roku deklarację dotyczącą 
ich interesów finansowych. Wszystkie 
pośrednie interesy związane z przemysłem 
chemicznym deklarowane są w 
prowadzonym przez Agencję rejestrze i  
ogólnie dostępne na żądanie w biurach 
Agencji.
Państwa Członkowskie powstrzymują się od 
wydawania członkom Komitetu do Spraw 
Oceny Ryzyka, Komitetu do Spraw Analiz 
Społeczno-Ekonomicznych, Forum, Rady 
Odwoławczej lub ich ekspertom oraz 
doradcom technicznym i naukowym 
jakichkolwiek poleceń niezgodnych z 
indywidualnymi zadaniami tych osób lub 
sprzecznych z zadaniami, kompetencjami i 
niezależnością Agencji.
Kodeks postępowania Agencji określa 
środki dotyczące stosowania niniejszego 
artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Replaces paragraph 2 of amendment 84 of the draft report, by adding to it a provision 
relating to the independence of the Members of the Agency from the Member States.
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Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 309
Artykuł 85 ustęp 1

1. Rada Odwoławcza składa się z 
Przewodniczącego i dwóch innych 
członków.

1. Rada Odwoławcza składa się z 
Przewodniczącego dopuszczonego do 
wykonywania zawodu sędziego w Państwie 
Członkowskim i dwóch innych członków.

Or. de

Uzasadnienie

In view of the tasks performed by the Board of Appeal, it must be chaired by a judge.

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

Cortines, i María del Pilar Ayuso González

Poprawka 310
Artykuł 85 ustęp 1

1. Rada Odwoławcza składa się z 
Przewodniczącego i dwóch innych 
członków.

1. Rada Odwoławcza składa się z sędziego, 
który pełni funkcję Przewodniczącego i 
dwóch innych członków.

Or. it

Uzasadnienie

In view of the tasks of the Board of Appeal, the position of chairman should be filled by a 
judge. This amendment should be read in conjunction with the other amendments tabled to 
articles contained in Title IX: The Agency.

Poprawkę złożyli Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni de Michelis, Miroslav Mikolášik, Holger Krahmer i 

Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 311
Artykuł 87 ustęp 1

1. Odwołanie może zostać wniesione od 
decyzji Agencji podjętych zgodnie 
z przepisami art. 7, art. 18, art. 25 ust. 4 
trzeci akapit, art.28 ust. 2 pierwszy akapit, 

1. Odwołanie może zostać wniesione od 
decyzji i opinii Agencji podjętych zgodnie 
z niniejszym rozporządzeniem. 
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art. 49, art. 115 ust. 4 albo art. 116.

Or. it

Uzasadnienie

Appeals should not be restricted to a questionable series of decisions but should be possible 
against any decision under this Regulation. This amendment should be read in conjunction 
with the other amendments tabled to articles contained in Title IX: The Agency. (Vernola and 
others)

There must be a right of appeal in principle against any decision taken by the Agency. In 
addition, it should be possible to lodge an appeal against opinions of the Agency as such 
opinions constitute independent acts concluding evaluations, which it must be possible to 
correct. (Krahmer and Chatzimarkakis)

Poprawkę złożył Liam Aylward

Poprawka 312
Artykuł 87 ustęp 1

1. Odwołanie może zostać wniesione od 
decyzji Agencji podjętych zgodnie 
z przepisami art. 7, art. 18, art. 25 ust. 4 
trzeci akapit, art. 28 ust. 2 pierwszy akapit, 
art. 49, art. 115 ust. 4 albo art. 116.

1. Od decyzji Agencji może zostać 
wniesione odwołanie.

Or. en

Uzasadnienie

There are very limited rights for an applicant or stakeholder to obtain the opportunity for 
independent review of decisions made in the REACH process. Given the significant impact 
this legislation may have on the European economy and its competitiveness, we believe it is 
absolutely critical to provide a full and fair hearing before an impartial tribunal at a 
meaningful time and in a meaningful manner.

All decisions should be well explained and well reasoned so that there can be effective 
administrative review of decisions, and there must be effective judicial review at important 
stages of the process to ensure that critical rights and economic interests are protected 
throughout the process. In addition, the appeal should be opened against all decisions of the 
Agency and not against limited enumerated decisions (as is the case in the current Article 87).
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Poprawkę złożyli Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Poprawka 313
Artykuł 87 ustęp 1

1. Odwołanie może zostać wniesione od 
decyzji Agencji podjętych zgodnie 
z przepisami art. 7, art. 18, art. 25 ust. 4 
trzeci akapit, art. 28 ust. 2 pierwszy akapit, 
art. 49, art. 115 ust. 4 albo art. 116.

1. Odwołanie może zostać wniesione od 
decyzji Agencji podjętych zgodnie 
z przepisami art. 7, art. 18, art. 25 ust. 4 
trzeci akapit, art. 26 b ust. 1, art. 28 ust. 2 
pierwszy akapit, art. 49, art. 115 ust. 4 albo 
art. 116.

Or. de

Uzasadnienie

The assignment of a priority level pursuant to Article 26b(1) should be included among the 
decisions against which an appeal may be brought.

Poprawkę złożyli John Bowis i Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 314
Artykuł 87 ustęp 1

1. Odwołanie może zostać wniesione od 
decyzji Agencji podjętych zgodnie 
z przepisami art. 7, art. 18, art. 25 ust. 4 
trzeci akapit, art. 28 ust. 2 pierwszy akapit, 
art. 49, art. 115 ust. 4 albo art. 116.

1. Odwołanie może zostać wniesione od 
decyzji Agencji podjętych zgodnie 
z przepisami art. 7, art. 18, art. 25 ust. 4 
trzeci akapit, art. 28 ust. 2 pierwszy akapit, 
art. 49, art. 57, art. 115 ust. 4 albo art. 116.

Or. en

Uzasadnienie

For consistency authorisation decisions should also be subject to the Appeal process.

Poprawkę złożył Liam Aylward

Poprawka 315
Artykuł 87 ustęp 2

2. Odwołanie złożone zgodnie z ust. 1 
wstrzymuje wykonanie decyzji.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

See justification to amendment on Article 87, paragraph 1.

Poprawkę złożył Liam Aylward

Poprawka 316
Artykuł 87 ustęp 2 a (nowy)

2a. Producenci, importerzy i dalsi 
użytkownicy, na których interesy mogłoby 
mieć niekorzystny wpływ przyjęcie danego 
środka przez Agencję, mają prawo do 
przedstawienia swoich racji w całym 
procesie przyjmowania i w każdym razie 
przed przyjęciem danego środka.

Or. en

Uzasadnienie

See justification to amendment on Article 87, paragraph 1.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 317
Artykuł 93 ustęp 2

2. Wydatki Agencji obejmują wydatki na 
cele pracownicze, administracyjne, 
infrastrukturalne oraz wydatki operacyjne.

2. Wydatki Agencji obejmują wydatki na 
cele pracownicze, administracyjne, 
infrastrukturalne oraz wydatki operacyjne, 
szczególnie te wynikajace z umów 
podpisanych z osobami trzecimi, w tym z 
członkami sieci współpracy stowarzyszonej 
z Agencją w celu sporządzania ocen 
zgodnie z założeniami zawartymi w Tytule 
VI.

Or. fr

Uzasadnienie

Creates a network of expertise in the Member States that is directly linked to the Agency. The 
Agency conducts the evaluation of testing proposals and dossiers under a harmonised 
procedure, designed to avoid disparities.
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Poprawkę złożyli Chris Davies + Caroline Lucas, Carl Schlyter i Hiltrud Breyer

Poprawka 318
Artykuł 95

Struktura i wysokość opłat określonych w 
art. 93 ust. 1 lit. (b) ustalane są przez Zarząd 
i udostępniane do wiadomości publicznej.

Struktura i wysokość opłat określonych w 
art. 93 ust. 1 lit. (b) ustalane są przez Zarząd 
i udostępniane do wiadomości publicznej.

Część opłat przeznaczana jest na rozwój 
metod testowych bez udziału zwierząt.

Or. en

Uzasadnienie

Linked to Amendment of Recital 73. In order to achieve the objective of this Regulation to 
promote non-animal testing, it is necessary to make available more resources for the 
development of non-animal test methods that can be used to meet the information 
requirements under this Regulation. (Davies)

Linked to the amendment on recital 34(a). Increased financial resources should be made 
available to achieve the objective of promotion of the use of non-animal test methods. 
(Schlyter, Lucas, Breyer)

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

Poprawka 319
Artykuł 95

Struktura i wysokość opłat określonych w 
art. 93 ust. 1 lit. (b) ustalane są przez Zarząd 
i udostępniane do wiadomości publicznej.

Struktura i wysokość opłat określonych w 
art. 93 ust. 1 lit. (b) ustalane są przez Zarząd 
i udostępniane do wiadomości publicznej. 
Opłaty pokrywają jedynie rzeczywiste koszty 
rejestracji.

Or. sv

Uzasadnienie

The fees should be reasonable and correspond to the actual costs of registration. They should 
not be a tool for financing the exercise of public authority.
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Poprawkę złożyła Riitta Myller

Poprawka 320
Artykuł 98 ustęp 3

3. Siedziba Agencji znajduje się w Isprze, 
we Włoszech.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Based on the Decision taken by Common Agreement between the Representatives of the 
Member States, Meeting at Head of State or Government Level, of 13 December 2003 (OJ 
L29/15, 3.2.2004), the European Chemicals Agency shall have its seat in Helsinki.

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 321
Artykuł 98 ustęp 3

3. Siedziba Agencji znajduje się w Isprze, 
we Włoszech.

3. Siedziba Agencji znajduje się w Brukseli, 
w Belgii.

Or. de

Uzasadnienie

Brussels has a central position within the European Union.

Poprawkę złożyli Caroline Lucas, Carl Schlyter i Hiltrud Breyer

Poprawka 322
Artykuł 105

Zarząd w porozumieniu z Komisją tworzy 
właściwe kontakty pomiędzy Agencją 
a przedstawicielami przemysłu, organizacji 
ochrony konsumentów, instytucji 
związanych z ochroną pracowników i 
organizacji ochrony środowiska. Kontakty te 
mogą obejmować udział obserwatorów w 
pewnych aspektach pracy Agencji, na 
warunkach ustalonych uprzednio przez 
Zarząd w porozumieniu z Komisją.

Zarząd w porozumieniu z Komisją tworzy 
właściwe kontakty pomiędzy Agencją 
a przedstawicielami przemysłu, organizacji 
ochrony konsumentów, instytucji 
związanych z ochroną pracowników i 
organizacji ochrony środowiska oraz 
ochrony zwierząt. Kontakty te mogą 
obejmować udział obserwatorów w pewnych 
aspektach pracy Agencji, na warunkach 
ustalonych uprzednio przez Zarząd w 
porozumieniu z Komisją.
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Or. en

Uzasadnienie

Animal protection organisations are key stakeholders in the context of this Regulation, given 
its impact on animal testing. Therefore these organisations should be included in the list of 
organisations, with which appropriate contacts are to be developed.


