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

Poprawka 323
TYTUŁ X, tytuł

WYKAZ DOTYCZĄCY KLASYFIKACJI 
I OZNAKOWANIA

WYKAZ DOTYCZĄCY KLASYFIKACJI

Or. it

Uzasadnienie

The aim of this amendment is to ensure consistency with the amendments tabled to the text 
and avoid repetition. It should be taken in conjunction with the other amendments tabled to 
the articles of Title X, Classification and Labelling Inventory.

Poprawkę złożyli Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 324
Artykuł 109
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Przepisy tego tytułu mają zastosowanie do:
a) substancji będących przedmiotem 
rejestracji przez producenta albo 
importera;\
b) substancji objętych zakresem art. 1 
dyrektywy 67/548/EWG, które spełniają 
kryteria klasyfikacji jako niebezpieczne 
zgodnie z tą dyrektywą, i które 
wprowadzane są do obrotu, w ich postaci 
własnej albo jako składnik preparatu 
powyżej limitów stężenia określonych w 
dyrektywie 1999/45/WE, czego skutkiem 
jest klasyfikacja preparatu jako 
niebezpiecznego.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

It is unnecessary to draw up a separate classification and labelling inventory, as 
classification and labelling information is notified as part of the process of registration and 
provision of essential information. Such information will be available in a database 
established and maintained by the Agency pursuant to Article 73(2)(d).  Additional 
notification requirements for the purpose of establishing such an inventory would place an 
unnecessary burden on manufacturers and importers, without additional information being 
obtained.

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

Poprawka 325
Artykuł 109 litera b)

b) substancji objętych zakresem art. 1 
dyrektywy 67/548/EWG, które spełniają 
kryteria klasyfikacji jako niebezpieczne 
zgodnie z tą dyrektywą, i które 
wprowadzane są do obrotu, w ich postaci 
własnej albo jako składnik preparatu 
powyżej limitów stężenia określonych w 
dyrektywie 1999/45/WE, czego skutkiem 
jest klasyfikacja preparatu jako 
niebezpiecznego.

b) substancji objętych zakresem art. 1 
dyrektywy 67/548/EWG, które spełniają 
kryteria klasyfikacji jako niebezpieczne 
zgodnie z tą dyrektywą, i które 
wprowadzane są do obrotu w ilości 
przekraczającej 100 kg rocznie na 
producenta lub importera, w ich postaci 
własnej albo jako składnik preparatu 
powyżej limitów stężenia dotyczących 
szkodliwych skutków dla zdrowia ludzkiego 
lub środowiska naturalnego określonych w 
dyrektywie 1999/45/WE, czego skutkiem 
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jest klasyfikacja preparatu jako 
niebezpiecznego.

Niniejszy Tytuł nie ma zastosowania do 
substancji zwolnionych z obowiązku 
rejestracji.

Or. it

Uzasadnienie

A minimum quantity needs to be established, to avoid minute quantities being reported. 
Directive 1999/45/EC does not lay down concentration thresholds for Phys-Chem effects. 
This amendment should be taken in conjunction with the other amendments tabled to the 
articles of Title X, Classification and Labelling Inventory.

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

Poprawka 326
Artykuł 110 ustęp 1, część wprowadzająca

1. Każdy importer albo producent, lub grupa 
importerów albo producentów, którzy 
wprowadzają do obrotu substancję objętą 
zakresem art. 109, zgłasza do Agencji 
następujące informacje w celu 
zamieszczenia ich w wykazie, zgodnie z art. 
111, chyba że zostały one zgłoszone w toku 
procesu rejestracji:

1. Każdy importer albo producent, lub grupa 
importerów albo producentów, którzy 
wprowadzają do obrotu substancję objętą 
zakresem art. 109, zgłasza do Agencji 
następujące informacje w celu 
zamieszczenia ich w wykazie, zgodnie z art. 
111, w przypadku gdy nie jest konieczne 
zgłaszanie ich jako części procedury 
rejestracyjnej:

Or. it

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

Poprawka 327
Artykuł 110 ustęp 1 litera b)

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

b) dane identyfikacyjne substancji jak 
określono w załączniku IV, sekcja 2. W 
przypadku substancji, do których odnosi się 
art. 109 lit. b, wystarczające są informacje 
zawarte w części 2.1 załącznika IV;
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Or. it

Uzasadnienie

Duplication of labour should be avoided: for (b), the full list of requisites of part 2 of Annex 
IV is excessive and would involve disproportionate costs for small amounts of substances. 
This amendment should be taken in conjunction with the other amendments tabled to the 
articles of Title X, Classification and Labelling Inventory.

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

Poprawka 328
Artykuł 110 ustęp 1 litera d)

d) oznakowanie, będące rezultatem 
zastosowania art. 23, 24 i 25 dyrektywy 
67/548/EWG wynikające z zagrożeń 
stwarzanych przez substancję(e);

skreślona

Or. it

Uzasadnienie

Duplication of labour should be avoided: for (d), the inventory should provide the 
classification of the inventory, not labelling. This amendment should be taken in conjunction 
with the other amendments tabled to the articles of Title X, Classification and Labelling 
Inventory.

Poprawkę złożyli Johannes Blokland i Chris Davies

Poprawka 329
Artykuł 110 ustęp 3

3. Jeżeli rezultatem wynikającym ze 
spełnienia obowiązku, o którym mowa w 
ust. 1, są odmienne wpisy dla tej samej 
substancji w wykazie, zgłaszający i 
rejestrujący poczynią wszelkie możliwe 
starania, aby uzgodnić jednolity wpis w 
celu umieszczenia w wykazie.

3. Jeżeli rezultatem wynikającym ze 
spełnienia obowiązku, o którym mowa w 
ust. 1, będą odmienne wpisy dla tej samej 
substancji w wykazie, zgłaszający 
uzgadniają jednolity wpis w wykazie.

W przypadku różnicy zdań pomiędzy 
zgłaszającymi a rejestrującymi, Agencja 
ustala jednolity wpis po skonsultowaniu się 
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z wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Or. nl

Uzasadnienie

A substance should only be classified in one way (Johannes Blokland). 

It is essential that the classification of the same substance produced by different suppliers is 
the same (Chris Davies).

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

Poprawka 330
Artykuł 111, tytuł

Wykaz dotyczący klasyfikacji i 
oznakowania

Wykaz dotyczący klasyfikacji

Or. it

Uzasadnienie

The text proposed is repetitive insofar as the matter is already regulated by Articles 109 and 
20. The aim of this amendment is to ensure consistency with the amendments tabled to the text 
and avoid repetition. This amendment should be taken in conjunction with the other 
amendments tabled to the articles of Title X, Classification and Labelling Inventory.

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

Poprawka 331
Artykuł 111 ustęp 1 akapit 1

Wykaz dotyczący klasyfikacji i 
oznakowania, wymieniający informacje, o 
których mowa w art. 110 ust. 1, w tym 
zarówno informacje zgłoszone na podstawie 
art. art. 110 ust. 1, jak i informacje 
dostarczone w toku procedury rejestracji, 
zostanie przygotowany i prowadzony przez 
Agencję w formie bazy danych. Informacje 
zawarte w tej bazie danych, które nie są 
poufne, określone w art. 116 ust. 1, będą 

Wykaz dotyczący klasyfikacji wymieniający 
informacje, o których mowa w art. 110 ust. 
1, w tym zarówno informacje zgłoszone na 
podstawie art. art. 110 ust. 1, jak i 
informacje dostarczone w toku procedury 
rejestracji, zostanie przygotowany i 
prowadzony przez Agencję w formie bazy 
danych. Informacje zawarte w tej bazie 
danych, które nie są poufne, określone w art. 
116 ust. 1, będą udostępniane publicznie. 
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udostępniane publicznie. Agencja 
gwarantuje dostęp do innych danych 
dotyczących każdej substancji z wykazu 
zgłaszającym i rejestrującym, którzy 
dostarczyli informacje odnośnie tej 
substancji.

Agencja gwarantuje dostęp do innych 
danych dotyczących każdej substancji z 
wykazu zgłaszającym i rejestrującym, którzy 
dostarczyli informacje odnośnie tej 
substancji.

Or. it

Uzasadnienie

The text proposed is repetitive insofar as the matter is already regulated by Articles 109 and 
20. The aim of this amendment is to ensure consistency with the amendments tabled to the text 
and avoid repetition. This amendment should be taken in conjunction with the other 
amendments tabled to the articles of Title X, Classification and Labelling Inventory.

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

Poprawka 332
Artykuł 111 ustęp 1 akapit 2

Agencja uaktualnia wykaz po otrzymaniu 
uaktualnionych informacji zgodnie 
z przepisami art. 110 ust. 4.

Agencja uaktualnia wykaz po otrzymaniu 
uaktualnionych informacji zgodnie 
z przepisami art. 20 ust. 1 litera g a) lub art. 
110 ust. 4.

Or. it

Uzasadnienie

The text proposed is repetitive insofar as the matter is already regulated by Articles 109 and 
20. The aim of this amendment is to ensure consistency with the amendments tabled to the text 
and avoid repetition. This amendment should be taken in conjunction with the other 
amendments tabled to the articles of Title X, Classification and Labelling Inventory.

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

Poprawka 333
Artykuł 111 ustęp 2 litera a)

czy istnieje, w odniesieniu do tego wpisu, 
zharmonizowana klasyfikacja 
i oznakowanie na poziomie Wspólnoty 

czy istnieje, w odniesieniu do tego wpisu, 
zharmonizowana klasyfikacja na poziomie 
Wspólnoty poprzez włączenie do załącznika 
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poprzez włączenie do załącznika I do 
dyrektywy 67/548/EWG;

I do dyrektywy 67/548/EWG;

Or. it

Uzasadnienie

The aim of this amendment is to ensure consistency with the amendments tabled to the text 
and avoid repetition. It should be taken in conjunction with the other amendments tabled to 
the articles of Title X, Classification and Labelling Inventory.

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

Cortines, María del Pilar Ayuso González

Poprawka 334
Artykuł 112, tytuł

Harmonizacja klasyfikacji i oznakowania Harmonizacja klasyfikacji

Or. it

Uzasadnienie

The aim of this amendment is to ensure consistency with the amendments tabled to the text 
and avoid repetition. It should be taken in conjunction with the other amendments tabled to 
the articles of Title X, Classification and Labelling Inventory.

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

Cortines, María del Pilar Ayuso González

Poprawka 335
Artykuł 112 ustęp 1

Zharmonizowana na poziomie Wspólnoty 
klasyfikacja i oznakowanie, od momentu 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, 
będzie dodana do załącznika I do dyrektywy 
67/548/EWG wyłącznie w przypadku 
klasyfikacji substancji jako rakotwórczej, 
mutagennej lub działającej szkodliwie na 
rozrodczość, kat. 1, 2 albo 3, lub mogącej 
powodować uczulenie w następstwie 
narażenia drogą oddechową. W tym celu 

Zharmonizowana na poziomie Wspólnoty 
klasyfikacja, od momentu wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, będzie dodana 
do załącznika I do dyrektywy 67/548/EWG 
wyłącznie w przypadku klasyfikacji 
substancji jako rakotwórczej, mutagennej 
lub działającej szkodliwie na rozrodczość, 
kat. 1, 2 albo 3, lub mogącej powodować 
uczulenie w następstwie narażenia drogą 
oddechową. W tym celu właściwe urzędy 
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właściwe urzędy Państw Członkowskich 
mogą przedstawić Agencji propozycje 
zharmonizowanej klasyfikacji i 
oznakowania, zgodnie z załącznikiem XIV.

Państw Członkowskich mogą przedstawić 
Agencji propozycje zharmonizowanej 
klasyfikacji, zgodnie z załącznikiem XIV.

Or. it

Uzasadnienie

The aim of this amendment is to ensure consistency with the amendments tabled to the text 
and avoid repetition. It should be taken in conjunction with the other amendments tabled to 
the articles of Title X, Classification and Labelling Inventory.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas i Hiltrud Breyer

Poprawka 336
Artykuł 112 ustęp 1

1. Zharmonizowana na poziomie Wspólnoty 
klasyfikacja i oznakowanie, od momentu 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, 
będzie dodana do załącznika I do dyrektywy 
67/548/EWG wyłącznie w przypadku 
klasyfikacji substancji jako rakotwórczej, 
mutagennej lub działającej szkodliwie na 
rozrodczość, kat. 1, 2 albo 3, lub mogącej 
powodować uczulenie w następstwie 
narażenia drogą oddechową. W tym celu 
właściwe urzędy Państw Członkowskich 
mogą przedstawić Agencji propozycje 
zharmonizowanej klasyfikacji i 
oznakowania, zgodnie z załącznikiem XIV.

1. Zharmonizowana na poziomie Wspólnoty 
klasyfikacja i oznakowanie, od momentu 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, 
może być dodana do załącznika I do 
dyrektywy 67/548/EWG a także do 
dyrektywy 1999/45/WE. W tym celu 
właściwe urzędy Państw Członkowskich 
mogą przedstawić Agencji propozycje 
zharmonizowanej klasyfikacji i 
oznakowania, zgodnie z załącznikiem XIV.

Or. en

Uzasadnienie

The restriction of harmonised classification to just some adverse effects is not acceptable. 
There are many more highly relevant impacts on human health and the environment.
Classification has proven to be very controversial, too controversial to be left to industry 
alone. Harmonised classification allows to solve conflicts without recourse to courts, and 
therefore saves resources. Moreover, the classification of preparations determines whether a 
chemical safety assessment must be made (Art. 29), so it is important to have harmonised 
classification to avoid uncertainties and conflicts.
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Poprawkę złożyli Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff i Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 337
Artykuł 112 ustęp 1

1. Zharmonizowana na poziomie Wspólnoty 
klasyfikacja i oznakowanie, od momentu 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, 
będzie dodana do załącznika I do dyrektywy 
67/548/EWG wyłącznie w przypadku 
klasyfikacji substancji jako rakotwórczej, 
mutagennej lub działającej szkodliwie na 
rozrodczość, kat. 1, 2 albo 3, lub mogącej 
powodować uczulenie w następstwie 
narażenia drogą oddechową. W tym celu 
właściwe urzędy Państw Członkowskich 
mogą przedstawić Agencji propozycje 
zharmonizowanej klasyfikacji i 
oznakowania, zgodnie z załącznikiem XIV.

1. Zharmonizowana na poziomie Wspólnoty 
klasyfikacja i oznakowanie, od momentu 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, 
będzie dodana do załącznika I do dyrektywy 
67/548/EWG wyłącznie w przypadku 
klasyfikacji substancji jako rakotwórczej, 
mutagennej lub działającej szkodliwie na 
rozrodczość, kat. 1, 2 albo 3, lub mogącej 
powodować uczulenie w następstwie 
narażenia drogą oddechową. W tym celu;

a) właściwe urzędy Państw Członkowskich 
mogą przedstawić Agencji propozycje 
zharmonizowanej klasyfikacji i 
oznakowania, zgodnie z załącznikiem XIV,
b) Agencja przygotuje zharmonizowaną 
klasyfikację oraz propozycje oznakowania, 
zgodnie z załącznikiem XIV.

Or. en

Uzasadnienie

Follows from amendments on Title VI (evaluation).

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

Poprawka 338
Artykuł 113

Obowiązki podane w art. 110 stosuje się od 
terminu ustalonego na podstawie art. 21 ust. 
1.

Obowiązki podane w art. 110 stosuje się od 
terminu ustalonego na podstawie art. 21.

Or. it
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Uzasadnienie

If the inventory is to be compiled on the basis of the pre-registration procedure, the time 
periods should be the same. This amendment should be taken in conjunction with the other 
amendments tabled to the articles of Title X, Classification and Labelling Inventory.

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

Poprawka 339
Artykuł 114

1. Co 10 lat Państwa Członkowskie 
przekazują Komisji raport w sprawie 
funkcjonowania niniejszego rozporządzenia 
na ich właściwych terytoriach, włączając w 
to sekcje dotyczące oceny i wprowadzania 
przyjętych rozwiązań w życie, przy użyciu 
arkusza określonego w art. 108.

Jednakże, pierwszy raport przekazują 5 lat 
po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.
2. Co 10 lat, Agencja przekazuje Komisji 
raport w sprawie funkcjonowania 
niniejszego rozporządzenia. 

Jednakże, pierwszy raport przekazuje 5 lat 
po dacie zgłoszenia wymaganego w art. 131 
ust. 2.
3. Co 10 lat, Komisja publikuje ogólny 
raport dotyczący doświadczenia uzyskanego 
z funkcjonowania niniejszego 
rozporządzenia, włączając w to informacje 
wskazane w ust. 1 i 2.

Jednakże, pierwszy raport zostanie 
opublikowany 6 lat po dacie zgłoszenia 
wymaganego w art. 131 ust. 2.

Co 2 lata Państwa Członkowskie przekazują 
Komisji raport w sprawie funkcjonowania 
niniejszego rozporządzenia na ich 
właściwych terytoriach, zawierające sekcje 
na temat dotyczące oceny i wprowadzania 
przyjętych rozwiązań w życie, przy użyciu 
arkusza określonego w art. 108.

Jednakże, pierwszy raport przekazują rok po 
wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Co 2 lata, Agencja przekazuje Komisji 
raport w sprawie funkcjonowania 
niniejszego rozporządzenia. 

Jednakże, pierwszy raport przekazuje 2 lata
po dacie zgłoszenia wymaganego w art. 131 
ust. 2.
3. Co 2 lata, Komisja publikuje ogólny 
raport dotyczący doświadczenia uzyskanego 
z funkcjonowania niniejszego 
rozporządzenia, włączając w to informacje 
wskazane w ust. 1 i 2.

Jednakże, pierwszy raport zostanie 
opublikowany 2 lata po dacie zgłoszenia 
wymaganego w art. 131 ust. 2.

Or. it

Uzasadnienie

In view of the strongly innovative nature of the Regulation, the reports on its operation need 
to be submitted earlier than proposed, inter alia so as to ensure that its implementation is 
monitored properly and comprehensively. This amendment should be taken in conjunction 
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with the other amendments tabled to the articles of Title XI, Information.

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 340
Artykuł 114

1. Co 10 lat Państwa Członkowskie 
przekazują Komisji raport w sprawie 
funkcjonowania niniejszego rozporządzenia 
na ich właściwych terytoriach, włączając w 
to sekcje dotyczące oceny i wprowadzania 
przyjętych rozwiązań w życie, przy użyciu 
arkusza określonego w art. 108.

Jednakże, pierwszy raport przekazują 5 lat 
po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.
2. Co 10 lat, Agencja przekazuje Komisji 
raport w sprawie funkcjonowania 
niniejszego rozporządzenia.

Jednakże, pierwszy raport przekazuje 5 lat 
po dacie zgłoszenia wymaganego w art. 131 
ust. 2.
3. Co 10 lat, Komisja publikuje ogólny 
raport dotyczący doświadczenia uzyskanego 
z funkcjonowania niniejszego 
rozporządzenia, włączając w to informacje 
wskazane w ust. 1 i 2.

Jednakże, pierwszy raport zostanie 
opublikowany 6 lat po dacie zgłoszenia 
wymaganego w art. 131 ust. 2.

1. Co 2 lata Państwa Członkowskie 
przekazują Komisji raport w sprawie 
funkcjonowania niniejszego rozporządzenia 
na ich właściwych terytoriach, włączając w 
to sekcje dotyczące oceny i wprowadzania 
przyjętych rozwiązań w życie, przy użyciu 
arkusza określonego w art. 108. Raporty 
powinny zawierać m.in. informacje na 
temat przeprowadzonych działań 
monitorujących i kontrolnych, 
stwierdzonych naruszeń i ich karania oraz 
problemów związanych z wykonywaniem 
rozporządzenia.
Jednakże, pierwszy raport przekazują rok po 
wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Co 2 lata, Agencja przekazuje Komisji 
raport w sprawie funkcjonowania 
niniejszego rozporządzenia.
Jednakże, pierwszy raport przekazuje 2 lata
po dacie zgłoszenia wymaganego w art. 131 
ust. 2.

3. Co 2 lata, Komisja publikuje ogólny 
raport dotyczący doświadczenia uzyskanego 
z funkcjonowania niniejszego 
rozporządzenia, włączając w to informacje 
wskazane w ust. 1 i 2.
Jednakże, pierwszy raport zostanie 
opublikowany 2 lata po dacie zgłoszenia 
wymaganego w art. 131 ust. 2.

Or. de

Uzasadnienie

With a view to ensuring that the Regulation is implemented in a uniform way, it is necessary 
to specify significantly shorter reporting periods for the Member States.  Only in that way can 
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problems be rectified at an early stage. The minimum information to the contained in reports 
should also be laid down, in order to ensure that a certain quality of reporting is maintained.

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

Poprawka 341
Artykuł 114

1. Co 10 lat Państwa Członkowskie 
przekazują Komisji raport w sprawie 
funkcjonowania niniejszego rozporządzenia 
na ich właściwych terytoriach, włączając w 
to sekcje dotyczące oceny i wprowadzania 
przyjętych rozwiązań 
w życie, przy użyciu arkusza określonego w 
art. 108.
Jednakże, pierwszy raport przekazują 5 lat 
po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.

2. Co 10 lat, Agencja przekazuje Komisji 
raport w sprawie funkcjonowania 
niniejszego rozporządzenia. 
Jednakże, pierwszy raport przekazuje 5 lat 
po dacie zgłoszenia wymaganego w art. 131 
ust. 2.

3. Co 10 lat, Komisja publikuje ogólny 
raport dotyczący doświadczenia uzyskanego 
z funkcjonowania niniejszego 
rozporządzenia, włączając w to informacje 
wskazane w ust. 1 i 2.
Jednakże, pierwszy raport zostanie 
opublikowany 6 lat po dacie zgłoszenia 
wymaganego w art. 131 ust. 2.

1. Co 6 lat Państwa Członkowskie 
przekazują Komisji raport w sprawie 
funkcjonowania niniejszego rozporządzenia 
na ich właściwych terytoriach, włączając w 
to sekcje dotyczące oceny i wprowadzania 
przyjętych rozwiązań 
w życie, przy użyciu arkusza określonego w 
art. 108.
Jednakże, pierwszy raport przekazują rok po 
wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Co 3 lata, Agencja przekazuje Komisji 
raport w sprawie funkcjonowania 
niniejszego rozporządzenia. 
Jednakże, pierwszy raport przekazuje 2 lata
po dacie zgłoszenia wymaganego w art. 131 
ust. 2.

3. Co 3 lata, Komisja publikuje ogólny 
raport dotyczący doświadczenia uzyskanego 
z funkcjonowania niniejszego 
rozporządzenia, włączając w to informacje 
wskazane w ust. 1 i 2.
Jednakże, pierwszy raport zostanie 
opublikowany 3 lata po dacie zgłoszenia 
wymaganego w art. 131 ust. 2.

Or. it

Uzasadnienie

The time-periods should be shorter to ensure timely monitoring and facilitate any adjustments 
needed.
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Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 342
Artykuł 114

1. Co 10 lat Państwa Członkowskie 
przekazują Komisji raport w sprawie 
funkcjonowania niniejszego rozporządzenia 
na ich właściwych terytoriach, włączając w 
to sekcje dotyczące oceny i wprowadzania 
przyjętych rozwiązań w życie, przy użyciu 
arkusza określonego w art. 108.

Jednakże, pierwszy raport przekazują 5 lat 
po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.
2. Co 10 lat, Agencja przekazuje Komisji 
raport w sprawie funkcjonowania 
niniejszego rozporządzenia.

Jednakże, pierwszy raport przekazuje 5 lat 
po dacie zgłoszenia wymaganego w art. 131 
ust. 2.
3. Co 10 lat, Komisja publikuje ogólny 
raport dotyczący doświadczenia uzyskanego 
z funkcjonowania niniejszego 
rozporządzenia, włączając w to informacje 
wskazane w ust. 1 i 2.

Jednakże, pierwszy raport zostanie 
opublikowany 6 lat po dacie zgłoszenia 
wymaganego w art. 131 ust. 2.

1. Co pięć lat Państwa Członkowskie 
przekazują Komisji raport w sprawie 
funkcjonowania niniejszego rozporządzenia 
na ich właściwych terytoriach, włączając w 
to sekcje dotyczące oceny i wprowadzania 
przyjętych rozwiązań w życie, przy użyciu 
arkusza określonego w art. 108.

2. Co pięć lat, Agencja przekazuje Komisji 
raport w sprawie funkcjonowania 
niniejszego rozporządzenia.

3. Co pięć lat, Komisja publikuje ogólny 
raport dotyczący doświadczenia uzyskanego 
z funkcjonowania niniejszego 
rozporządzenia, włączając w to informacje 
wskazane w ust. 1 i 2.

Or. nl

Uzasadnienie

Reports should be published by the Member States, the Agency and the Commission every five 
years. Once every ten years is not enough.

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

Poprawka 343
Artykuł 114 a (nowy)

Artykuł 114a
Informowanie społeczeństwa
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Mając na celu ułatwienie bezpiecznego i 
zrównoważonego korzystania z substancji 
chemicznych, preparatów i produktów im 
pochodnych, producenci udostępniają 
odpowiednie informacje w postaci 
oznakowań umieszczonych na 
opakowaniach wszystkich jednostek 
wprowadzonych na rynek z przeznaczeniem 
na sprzedaż konsumentom. Takiemu 
oznakowaniu towarzyszy, jeżeli to właściwe, 
wykorzystanie innych kanałów 
komunikacyjnych, takich jak strony 
internetowe, które dostarczają bardziej 
szczegółowych informacji o bezpieczeństwie 
i wykorzystaniu artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Slightly revised formulation of amendment 103 in the draft report.

Poprawkę złożyły Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 344
Artykuł 114 a (nowy)

Artykuł 114a
Informowanie społeczeństwa

Mając na uwadze ułatwienie bezpiecznego i 
zrównoważonego korzystania z wyrobów 
zawierających substancje chemiczne, 
producenci udostępniają informacje w 
oparciu o ocenę zagrożenia w postaci 
oznakowań umieszczonych na 
opakowaniach wszystkich jednostek 
wprowadzonych na rynek z przeznaczeniem 
na sprzedaż konsumentom. Jasne i wyraźne 
oznakowanie substancji wchodzącej(-ych) 
w skład produktu wprowadzonego na rynek 
podaje warunki właściwego korzystania z 
produktu oraz zagrożenia dla zdrowia i 
środowiska naturalnego wynikające z 
korzystania z produktu lub z 
przewidywalnych sytuacji niewłaściwego go 
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wykorzystania.  Ponadto oznakowanie 
opakowania produktu powinno uzupełnić 
się, gdy to stosowne, poprzez wykorzystanie 
innych kanałów komunikacyjnych, takich 
jak strony internetowe, które dostarczają 
bardziej szczegółowych informacji 
dotyczących bezpieczeństwa i korzystania z 
wyrobu.
Bardziej szczegółowe informacje 
przekazywane są dystrybutorom w celu 
umożliwienia im udzielania lepszej porady 
społeczeństwu i konsumentom, oraz by 
zagwarantować tym ostatnim możliwość 
dokonywania świadomego wyboru.

Or. fr

Uzasadnienie

Greater consumer confidence must be built by introducing a system for communication, 
especially by means of clear labelling and in as precise and distinctive a fashion as possible, 
with respect to articles containing chemical substances.
This will enable consumers to make an informed choice between products, provided that, in 
addition, distributors are supplied by the manufacturers, producers or importers of 
substances with more detailed information on the chemical articles sold.

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

Poprawka 345
Artykuł 114 a (nowy)

Artykuł 114a
Specjalne zasady dotyczące informowanie 

ogółu społeczeństwa:
1. Aby pomóc konsumentom w bezpiecznym 
i zrównoważonym wykorzystywaniu 
substancji i preparatów, producenci 
udostępniają sporządzoną w oparciu o 
zagrożenie informację, poprzez
oznakowanie każdej jednostki 
wprowadzonej na rynek z przeznaczeniem 
na sprzedaż konsumentom, określającą 
zagrożenia związane z zalecanym użyciem 
produktu lub przewidywalne sytuacje 
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niewłaściwego go wykorzystania. Ponadto 
oznakowanie opakowania produktu 
powinno uzupełnić się, gdy to stosowne, 
poprzez wykorzystanie innych kanałów 
komunikacyjnych, takich jak strony 
internetowe, w celu zapewnienia bardziej 
szczegółowych informacji odnośnie 
bezpieczeństwa i korzystania z substancji 
lub preparatu.
2. Dyrektywy 1999/45/WE oraz 
1967/548/EWG zostają odpowiednio 
zmienione.

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.

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 346
Artykuł 114 a (nowy)

Artykuł 114a
Specjalne zasady dotyczące informowanie 

ogółu społeczeństwa i pracowników:
Producenci preparatów przeznaczonych do 
użytku dla ogółu społeczeństwa lub osoby 
odpowiedzialne za wprowadzenie ich na 
rynek udostępniają sporządzoną w oparciu 
o zagrożenie informację, określającą 
zagrożenia związane z normalnym 
korzystaniem lub w miarę przewidywalnymi 
warunkami korzystania z tych substancji, 
zwłaszcza poprzez oznakowanie 
opakowania oraz dodatkowo, w stosownych 
przypadkach, poprzez wykorzystanie innych 
kanałów komunikacyjnych takich jak 
strony internetowe.
Producenci preparatów przeznaczonych do 
użycia przez pracowników udostępniają 
informację sporządzoną w oparciu o ocenę 
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zagrożenia, związanego z normalnym lub w 
miarę przewidywalnymi warunkami użycia, 
dotyczącą bezpiecznego użycia oraz 
ewentualnego zagrożenia zdrowia w 
środowisku pracy.
Informacja zostaje udostępniona za sprawą 
oznakowania opakowania oraz w drodze 
szkoleń i uzupełniana poprzez 
wykorzystanie innych kanałów 
komunikacyjnych takich jak strony 
internetowe.

Or. en

Uzasadnienie

The development of an effective communication system is essential if REACH is to increase 
consumer confidence in chemicals and their use. Such a system should provide consumers 
with the necessary information to allow them to manage any risks arising from the use of 
chemicals in preparations and use them safely. Special information should be made available 
to workers.

Poprawkę złożyły Frederika Brepoels, Anja Weisgerber

Poprawka 347
Artykuł 115 ustęp 1 a (nowy)

1a. Informacje te udostępnione są we 
wszystkich oficjalnych językach UE.

Or. nl

Uzasadnienie

The aims of REACH include protecting human health and the environment. It is enormously 
important that stakeholders should be able to obtain information about chemicals in a 
language comprehensible to them.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas i Hiltrud Breyer

Poprawka 348
Artykuł 115 ustęp 2

2. Kiedykolwiek wniosek o udostępnienia 2. Kiedykolwiek, na mocy rozporządzenia 
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przez Agencję dokumentów ma miejsce na 
mocy rozporządzenia (WE) Nr 1049/2001, 
Agencja konsultuje się z trzecią stroną 
przewidzianą w art. 4 ust. 4 rozporządzenia 
(WE) nr 1049/2001 zgodnie z drugim 
i trzecim akapitem.

Agencja informuje rejestrującego, 
potencjalnego rejestrującego, dalszego 
użytkownika, wnioskującego albo inną 
zainteresowaną stronę o tym wniosku. 
Zainteresowana strona może w ciągu 30 
dni złożyć deklarację określającą objęte 
wnioskiem informacje, będące jej zdaniem 
istotne pod względem handlowym, których 
ujawnienie mogłoby jej zaszkodzić w sensie 
komercyjnym i których tajność z tego 
powodu chce utrzymać względem 
wszystkich osób innych niż właściwe 
urzędy, Agencja i Komisja. W każdym 
przypadku trzecia strona dostarcza 
uzasadnienie.
Deklaracja taka zostaje rozważona przez 
Agencję, która na podstawie uzasadnienia 
podejmuje decyzję czy zaakceptować tę 
deklarację przed wydaniem decyzji 
o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o 
udostępnienie dokumentów. Agencja 
informuje o swojej decyzji zainteresowaną 
stronę, która zgodnie z przepisami art. 87, 
88 i 89, może wnieść odwołanie od decyzji 
Agencji o niezaakceptowaniu deklaracji do 
Rady Odwoławczej, w ciągu 15 dni od tej 
decyzji. Wniesienie odwołania wstrzymuje 
wykonanie decyzji. Rada Odwoławcza 
podejmuje decyzję w ciągu 30 dni.

(WE) Nr 1049/2001, złożony zostaje 
wniosek o udostępnienia przez Agencję 
dokumentów innych niż zawarte na liście, 
wymienionej w art. 16 ust. 1, co do których 
wnioskujący domaga się poufności,
Agencja konsultuje się z trzecią stroną 
przewidzianą w art. 4 ust. 4 rozporządzenia 
(WE) nr 1049/2001 zgodnie z drugim 
i trzecim akapitem.
Agencja informuje rejestrującego oraz, w 
stosownych przypadkach, potencjalnego 
rejestrującego, dalszego użytkownika albo 
inną zainteresowaną stronę o tym wniosku.

W ciągu 15 dni od otrzymania wniosku, 
Agencja informuje wnioskującego, a także 
rejestrującego, potencjalnego 
rejestrującego, dalszego użytkownika albo 
inną zainteresowaną stronę o swojej decyzji 
odnośnie złożonego wniosku o udzielenie 
dostępu do dokumentów. Każda z 
wymienionych stron może, zgodnie z 
przepisami art. 87, 88 i 89, wnieść 
odwołanie od tej decyzji do Rady 
Odwoławczej, w ciągu 15 dni od otrzymania
tej decyzji. Wniesienie odwołania 
wstrzymuje wykonanie decyzji. Rada 
Odwoławcza podejmuje decyzję w ciągu 30 
dni.

Or. en

Uzasadnienie

Improved wording as compared to amendment 105 by the rapporteur. 

The provisions currently proposed as regards access to information do not comply with the 
Aarhus Convention and must therefore be amended. It must be clear that Article 115(2) only 
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applies to documents in the "grey zone", those which are neither explicitly non-confidential 
nor confidential as indicated in Article 116. 

A timeline should be added.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas i Hiltrud Breyer

Poprawka 349
Artykuł 115 ustęp 3

3. Dostęp do informacji, które nie są 
poufne, przedłożonych zgodnie z przepisami 
niniejszego rozporządzenia, jest 
gwarantowany w przypadku dokumentów 
przechowywanych przez właściwe urzędy 
Państw Członkowskich, zgodnie z 
dyrektywą 2003/4/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady. Państwa 
Członkowskie zapewnią ustalenie systemu, 
dzięki któremu każda strona, której to 
dotyczy będzie mogła wnieść odwołanie od 
decyzji podjętych w związku z dostępem do 
dokumentów.

3. Dostęp do informacji niewymienionych w 
artykule 116, przedłożonych zgodnie z 
przepisami niniejszego rozporządzenia, jest 
gwarantowany w przypadku dokumentów 
przechowywanych przez właściwe urzędy 
Państw Członkowskich, zgodnie 
z dyrektywą 2003/4/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady. Państwa 
Członkowskie zapewnią ustalenie systemu, 
dzięki któremu każda strona, której to 
dotyczy będzie mogła wnieść odwołanie od 
decyzji podjętych w związku z dostępem do 
dokumentów. Decyzja dotycząca złożonego 
odwołania zostaje podjęta w ciągu 30 dni.

Or. en

Uzasadnienie

It needs to be clarified that Article 115 is only relevant for the "grey zone" information, the 
information which is not specifically listed in Article 116 (always non-confidential or always 
confidential). There needs to be a time limit for the decisions on appeals.

Poprawkę złożyły Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 350
Artykuł 115 ustęp 3

Dostęp do informacji, które nie są poufne, 
przedłożonych zgodnie z przepisami 
niniejszego rozporządzenia, jest 
gwarantowany w przypadku dokumentów 
przechowywanych przez właściwe urzędy 
Państw Członkowskich, zgodnie 
z dyrektywą 2003/4/WE Parlamentu 

Dostęp do informacji, które nie są poufne, 
przedłożonych zgodnie z przepisami 
niniejszego rozporządzenia, jest 
gwarantowany w przypadku dokumentów 
przechowywanych przez właściwe urzędy 
Państw Członkowskich, zgodnie 
z dyrektywą 2003/4/WE Parlamentu 
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Europejskiego i Rady. Państwa 
Członkowskie zapewnią ustalenie systemu, 
dzięki któremu każda strona, której to 
dotyczy będzie mogła wnieść odwołanie od 
decyzji podjętych w związku z dostępem do 
dokumentów.

Europejskiego i Rady.

Or. fr

Uzasadnienie

Requests for information to the Member States should be dealt with under Directive 2003/4. 
The appeal procedure with suspensive effect which this article would introduce would open 
the door to large numbers of time-wasting proceedings and would constrain the scope of 
Directive 2003/4.

Poprawkę złożyły Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 351
Artykuł 115 ustęp 4

W toku postępowania odwoławczego albo w 
czasie, gdy odwołanie może zostać jeszcze 
wniesione, Agencja i każdy właściwy urząd 
Państwa Członkowskiego utrzymuje 
poufność informacji, o których mowa.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Requests for information to the Member States should be dealt with under Directive 2003/4. 
The appeal procedure with suspensive effect which this article would introduce would open 
the door to large numbers of time-wasting proceedings and would constrain the scope of 
Directive 2003/4.

Poprawkę złożyli Chris Davies i Frédérique Ries

Poprawka 352
Artykuł 115 a (nowy)

Artykuł 115a 
Obowiązek ogłaszania informacji na temat 

substancji wykorzystanych w wyrobach
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Dalsi użytkownicy, którzy włączają do 
wyrobu substancje lub preparaty, dla 
których wymagana jest karta 
charakterystyki, lub, które spełniają 
kryteria wskazane w artykule 54 (a-f), oraz 
osoby, które następnie posługują się lub 
dalej przetwarzają wyrób, przekazują kartę 
charakterystyki wyboru lub jego 
pochodnych jakiemukolwiek odbiorcy, 
niebędącemu indywidualnym 
konsumentem. 
Na wniosek każdego indywidualnego 
konsumenta i w ciągu 15 dni, producenci 
lub importerzy umożliwiają nieodpłatne 
uzyskanie pełnej i szczegółowej informacji 
na temat bezpieczeństwa i wykorzystania 
substancji obecnych w każdym z wyrobów 
przez nich wyprodukowanych lub 
importowanych.

Or. en

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas i Hiltrud Breyer

Poprawka 353
Artykuł 116, tytuł

Poufność Przejrzystość i poufność

Or. en

Uzasadnienie

The title should reflect the content of the article in a balanced way.

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

+ Françoise Grossetête + Holger Krahmer i Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 354
Artykuł 116 ustęp 1 akapit 1

Następujące informacje nie są traktowane 
jako poufne:

Następujące informacje nie są traktowane 
jako poufne, chyba, że, w trybie 
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indywidualnym, producent lub importer 
wykażą, iż jest inaczej:

Or. en

Uzasadnienie

Provision should be made for the possibility of submitting exceptions to the non-
confidentiality rule on the basis of an analysis of individual cases and of the 
manufacturer's/importer's reasons. Methods of analysis constitute confidential information 
and are of no significance to the general public. This amendment is linked to the other 
amendments tabled to the articles contained in Title XI: Information (Marcello Vernola and 
others).  

Single exceptions from the rule of non-confidentiality should be possible. In these single cases 
it should be left to the manufacturer/importer to provide the reasons which justify confidential 
treatment for information according to Art. 116 (1) (Thomas Ulmer & others). 

Individual exceptions to the non-confidentiality rule should be possible. (Françoise 
Grossetête)

1. In individual cases it must be left to the manufacturer/importer to put forward reasons 
justifying confidential treatment of information referred to in Article 116(1). 2. The trade 
name of the substance may constitute sensitive information vis-à-vis other market operators, 
as market links between manufacturers and customers could be ascertained. Such information 
is expressly considered as confidential pursuant to paragraph 2. 3. The disclosure of Dnel 
levels is not provided for under current law. The deriving of such values is costly and the 
information should not be accessible to competitors without careful consideration (Article 
115). 4. The information in the safety data sheet frequently includes data intended only for 
direct customers. Such data on use must, pursuant to Article 116(2), be considered as 
confidential. (Holger Krahmer and others)

Poprawkę złożyli Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 355
Artykuł 116 ustęp 1 litera a)

(a) nazwa(y) handlowa(e) substancji; skreślony

Or. de

Uzasadnienie

See justification to Article 116(1).
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Poprawkę złożyli Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 356
Artykuł 116 ustęp 1 litera b)

(b) nazwa wg Nomenklatury IUPAC, dla 
substancji niebezpiecznych w rozumieniu 
dyrektywy 67/548/EWG;

(b) nazwa wg Nomenklatury IUPAC, dla 
substancji niebezpiecznych w rozumieniu 
dyrektywy 67/548/EWG; chyba że stosuje 
się do nich odmienne przepisy z załącznika 
Ia niniejszego rozporządzenia lub przepisy 
artykułu 15 dyrektywy 1999/45/WE.

Or. de

Uzasadnienie

See justification to Article 116(1).

Poprawkę złożyli Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 357
Artykuł 116 ustęp 1 litera c)

(c) nazwa substancji zgodna z wykazem 
EINECS, jeżeli ma zastosowanie;

(c) nazwa substancji zgodna z wykazem 
EINECS, jeżeli ma zastosowanie, w 
przypadku substancji niebezpiecznej w 
rozumieniu dyrektywy 67/548/EWG; chyba 
że stosuje się do niej odmienne przepisy z 
załącznika Ia niniejszego rozporządzenia 
lub postanowienia artykułu 15 dyrektywy 
1999/45/WE.

Or. de

Uzasadnienie

See justification to Article 116(1).

Poprawkę złożyli Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 358
Artykuł 116 ustęp 1 litera f)

(f) każdy ustalony, zgodnie z załącznikiem 
I, pochodny niepowodujący efektów 

skreślony
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poziom (DNEL) albo przewidywane 
niepowodujące efektów stężenie (PNEC);

Or. de

Uzasadnienie

See justification to amendment above.

Poprawkę złożyli Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 359
Artykuł 116 ustęp 1 litera i)

(i) informacje zawarte w karcie 
charakterystyki, z wyjątkiem nazwy 
przedsiębiorstwa lub informacji uważanych 
za poufne przy zastosowaniu przepisów 
ust. 2;

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

See justification to amendment above.

Poprawkę złożyli Mary Honeyball + Karin Scheele + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta 
Myller + Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 360
Artykuł 116 ustęp 1 litera i)

(k) informacje zawarte w karcie 
charakterystyki, z wyjątkiem nazwy 
przedsiębiorstwa lub informacji uważanych 
za poufne przy zastosowaniu przepisów ust. 
2;

(k) informacje zawarte w karcie 
charakterystyki, z wyjątkiem informacji 
uważanych za poufne przy zastosowaniu 
przepisów ust. 2;.

Or. en

Uzasadnienie

This extends the list of non-confidential information so as to provide for comprehensive 
public access to information about chemicals that a person may be handling or using or 
otherwise exposed to. We note that Directive 2003/4 does not allow Member States to refuse 
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information which “relates to information on emissions into the environment” on the grounds 
of commercial confidentiality. The name of the registrant cannot be confidential under 
existing chemicals legislation (Directives 793/93 and 92/32) (Mary Honeyball, Karin Scheele, 
Dan Jørgensen and others).

This extends the list of non-confidential information in order to allow the general public 
access to information concerning a substance which an individual may have cause to handle 
or use or to which he or she may be exposed. Under Directive 2003/4 the Member States are 
not allowed to withhold information concerning 'information on emissions into the 
environment' for reasons of commercial confidentiality. Pursuant to the current rules on 
chemicals the name of the company/business may not be kept confidential. (Anne Ferreira 
and others)

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 361
Artykuł 116 ustęp 1 litera i)

i) informacje zawarte w karcie 
charakterystyki, z wyjątkiem nazwy 
przedsiębiorstwa lub informacji uważanych 
za poufne przy zastosowaniu przepisów ust. 
2;

i) informacje zawarte w karcie 
charakterystyki, z wyjątkiem informacji 
uważanych za poufne przy zastosowaniu 
przepisów ust. 2;

Or. el

Uzasadnienie

On the one hand, the registrant of the substance is protected and, on the other, a competitive 
environment is created so that users can make their own choices

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

Poprawka 362
Artykuł 116 ustęp 1 litera j)

j) metody analityczne, jeżeli są wymagane 
przepisami załącznika VII albo VIII 
umożliwiające wykrycie substancji 
niebezpiecznej po uwolnieniu do 
środowiska, a także określenie 
bezpośredniego narażenia człowieka;

skreślony

Or. it



PE 357.825v01-00 26/46 AM\565937PL.doc

PL

Uzasadnienie

Provision should be made for exceptions to the non-confidentiality rule, on the basis of 
analysis of individual cases and the reasons advanced by the manufacturer/importer. 
Analytical methods should be treated as confidential and do not concern the general public. 
This amendment should be taken in conjunction with the other amendments tabled to the 
articles of Title XI, Information

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 363
Artykuł 116 ustęp 1 litera k)

(k) informacja o przeprowadzeniu badań na 
kręgowcach.

(k) przeprowadzanie badań na kręgowcach.

Or. en

Poprawkę złożyli Mary Honeyball + Karin Scheele + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta 
Myller + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer +Jonas Sjöstedt + Anne Ferreira i 

Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 364
Artykuł 116 ustęp 1 litera k a) (nowa)

(ka) nazwa organu rejestrującego;

Or. en

Uzasadnienie

This extends the list of non-confidential information so as to provide for comprehensive 
public access to information about chemicals that a person may be handling or using or 
otherwise exposed to.  We note that Directive 2003/4 does not allow Member States to refuse 
information which “relates to information on emissions into the environment” on the grounds 
of commercial confidentiality. The name of the registrant cannot be confidential under 
existing chemicals legislation (Directives 793/93 and 92/32) (Mary Honeyball).

The list of information that is never confidential is too limited. There is no reason to keep 
names of registrants, information about tonnage or use categories confidential. This 
information is relevant for the protection of the environment, and should be disclosed in line 
with the Aarhus Convention. The name of the registrant is necessary to remove any barriers 
to data-sharing and enforcement, and to enable the public to see who is responsible for 
producing or importing a particular chemical. It would seem contrary to the notion of a 
transparent, robust and non-corrupt system to withhold the name of a registrant (Carl 
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Schlyter & others).

This basic information about risks needs to be directly made available to business and the 
general public. There are no convincing arguments about the need for confidentiality of the 
additional listed information.  Withholding an applicant’s name, for example, would be 
contrary to the principle of transparency and a robust, non-corrupt system. A transparent 
system is vital to gain public confidence in the assessment of benefits and potential hazards of 
chemicals and control of their use where necessary (Jonas Sjöstedt). 

This extends the list of non-confidential information in order to allow the general public 
access to information concerning a substance which an individual may have cause to handle 
or use or to which he or she may be exposed. Under Directive 2003/4 the Member States are 
not allowed to withhold information concerning 'information on emissions into the 
environment' for reasons of commercial confidentiality. Pursuant to the current rules on 
chemicals the name of the company/business may not be kept confidential. (Anne Ferreira 
and others)

Poprawkę złożyli Mary Honeyball + Karin Scheele + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta 
Myller + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Jonas Sjöstedt + Anne Ferreira i 

Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 365
Artykuł 116 ustęp 1 litera k b) (nowa)

(kb) struktura(y) chemiczna(e) substancji;

Or. en

Poprawkę złożyli Mary Honeyball + Karin Scheele + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta 
Myller + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Jonas Sjöstedt + Anne Ferreira i 

Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 366
Artykuł 116 ustęp 1 litera k c) (nowa)

(kc) całkowita ilość substancji na rynku 
UE, w oparciu o klasy ilościowe;

Or. en

Uzasadnienie

See justification to amendment above.
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Poprawkę złożyli Mary Honeyball + Karin Scheele + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta 
Myller + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Jonas Sjöstedt + Anne Ferreira i 

Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 367
Artykuł 116 ustęp 1 litera k d) (nowa)

(kd) wykorzystanie kategorii;

Or. en

Uzasadnienie

See justification to amendment above.

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

Poprawka 368
Artykuł 116 ustęp 1 litera k e) (nowa)

(ke) lista składników użytych w 
preparatach;

Or. en

Uzasadnienie

See justification to amendment above.

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

Lienemann

Poprawka 369
Artykuł 116 ustęp 1 litera k f) (nowa)

(kf) raport bezpieczeństwa chemicznego;

Or. en

Uzasadnienie

See justification to amendment above.
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Poprawkę złożyli Mary Honeyball + Karin Scheele + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta 
Myller + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Anne Ferreira i Marie-Noëlle 

Lienemann

Poprawka 370
Artykuł 116 ustęp 1 litera k g) (nowa)

(kg) zakres tonażu substancji.

Or. en

Uzasadnienie

See justification to amendment above.

Poprawkę złożyli Karin Scheele + Dan Jørgensen, Åsa Westlund i Riitta Myller

Poprawka 371
Artykuł 116 ustęp 2 akapit 1

Następujące informacje uważane są za 
poufne, nawet w przypadku braku 
wniesienia deklaracji zgodnie z przepisami 
art. 115 ust. 2: 

Następujące informacje uważane są za 
poufne: 

Or. en

Uzasadnienie

The list of ‘always confidential’ information should be limited as much as possible. A 
presumption of confidentiality of any environmentally-relevant information would not be in 
accordance with the Aarhus Convention, although we recognise that manufacturers/importers 
can request confidentiality “in order to protect a legitimate economic interest” (Aarhus 
Convention, Article 4(4)(d)), but taking into account the public interest in disclosure and 
taking into account whether the information relates to emissions into the environment.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas i Hiltrud Breyer

Poprawka 372
Artykuł 116 ustęp 2 litera a)

(a) szczegóły dotyczące pełnego składu 
preparatu;

(a) ilościowe szczegóły dotyczące pełnego 
składu preparatu; 
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Or. en

Uzasadnienie

Public information about the full composition of preparations is already status quo for 
cosmetics and for detergents. The confidentiality should therefore be limited to quantitative 
information, otherwise the status quo in related legislative acts risks to be undermined.

Poprawkę złożyli Karin Scheele + Evangelia Tzampazi + Dan Jørgensen, Åsa Westlund i 
Riitta Myller

Poprawka 373
Artykuł 116 ustęp 2 litera b)

(b) szczegółowe określenie użycia, funkcji 
albo zastosowania substancji albo 
preparatu;

skreślony 

Or. en

Uzasadnienie

The list of ‘always confidential’ information should be limited as much as possible. A 
presumption of confidentiality of any environmentally-relevant information would not be in 
accordance with the Aarhus Convention, although we recognise that manufacturers/importers 
can request confidentiality “in order to protect a legitimate economic interest” (Aarhus 
Convention, Article 4(4)(d)), but taking into account the public interest in disclosure and 
taking into account whether the information relates to emissions into the environment. 

The dissemination of information and the right of the public to know are extremely important. 
Moreover, the dissemination of information will have beneficial effects for SMEs which 
constitute almost the whole of Greek industry. Even though the registration of small quanities 
will be delayed (margin of 11 years), due publication of data would be helpful.

Poprawkę złożyli Karin Scheele + Evangelia Tzampazi + Dan Jørgensen, Åsa Westlund i 
Riitta Myller

Poprawka 374
Artykuł 116 ustęp 2 litera c)

(c) szczegółowe określenie tonażu 
substancji albo preparatu produkowanego 
albo wprowadzanego do obrotu;

skreślony 

Or. en
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Uzasadnienie

The list of ‘always confidential’ information should be limited as much as possible. A 
presumption of confidentiality of any environmentally-relevant information would not be in 
accordance with the Aarhus Convention, although we recognise that manufacturers/importers 
can request confidentiality “in order to protect a legitimate economic interest” (Aarhus 
Convention, Article 4(4)(d)), but taking into account the public interest in disclosure and 
taking into account whether the information relates to emissions into the environment.

The dissemination of information and the right of the public to know are extremely important. 
Moreover, the dissemination of information will have beneficial effects for SMEs which 
constitute almost the whole of Greek industry. Even though the registration of small quanities 
will be delayed (margin of 11 years), due publication of data would be helpful.

Poprawkę złożył Guido Sacconi

Poprawka 375
Artykuł 116 ustęp 2 litera d)

d) powiązania pomiędzy producentem albo 
importerem i jego dalszymi użytkownikami.

d) powiązania pomiędzy producentem albo 
importerem i jego dalszymi użytkownikami, 
w obu kierunkach łańcucha dostaw i wśród 
wszystkich jego uczestników.

Or. it

Uzasadnienie

REACH does not, as it stands, provide for confidentiality among the various agents of the 
supply chain.

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

Poprawka 376
Artykuł 116 ustęp 2 litera d a) (nowa)

d a) metody analizy, jeżeli są wymagane na 
mocy załącznika VII lub VIII, które 
pozwalają na wyodrębnienie substancji 
niebezpiecznej, gdy przedostaje się ona 
środowiska, oraz na na określenie 
bezpośredniego narażenia ludzi;

Or. it
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Uzasadnienie

Analytical methods should be treated as confidential and do not concern the general public. 
This amendment should be taken in conjunction with the other amendments tabled to the 
articles of Title XI, Information

Poprawkę złożyli Liam Aylward + Avril Doyle

Poprawka 377
Artykuł 116 ustęp 2 litera d a) (nowa)

(da) szczegółowe dane osobowe 
wcześniejszych rejestrujących substancji 
chemicznych;

Or. en

Uzasadnienie

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

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

Poprawkę złożyli Liam Aylward + Avril Doyle

Poprawka 378
Artykuł 116 ustęp 2 litera d b) (nowa)
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(db) bezpośrednio zarejestrowane sposoby 
wykorzystania przez dalszego użytkownika.

Or. en

Uzasadnienie

See justification to amendment above.

Poprawkę złożyli Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis i Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-
Cortines, María del Pilar Ayuso González + Françoise Grossetête + Thomas Ulmer, Elisabeth 

Jeggle

Poprawka 379
Artykuł 117 akapit 1

Niezależnie od przepisów art. 115 i 116, 
informacje otrzymane przez Agencję na 
mocy niniejszego rozporządzenia mogą 
zostać ujawnione każdemu rządowi albo 
organowi państwa trzeciego albo organizacji 
międzynarodowej zgodnie z porozumieniem 
zawartym pomiędzy Wspólnotą i 
zainteresowaną stroną trzecią na mocy 
rozporządzenia (WE) nr 304/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady albo 
przepisów art. 181a ust. 3 Traktatu, 
zakładając, że oba z poniższych warunków 
są spełnione:

Niezależnie od przepisów art. 115 i 116, 
informacje otrzymane przez Agencję na 
mocy niniejszego rozporządzenia mogą 
zostać ujawnione każdemu rządowi albo 
instytucji rządowej państwa trzeciego albo 
międzynarodowej organizacji rządowej
zgodnie z porozumieniem zawartym 
pomiędzy Wspólnotą i zainteresowaną 
stroną trzecią na mocy rozporządzenia (WE) 
nr 304/2003 Parlamentu Europejskiego i 
Rady1 albo przepisów art. 181a ust. 3 
Traktatu, zakładając, że oba z poniższych 
warunków są spełnione:

Or. it

Uzasadnienie

In order to prevent the fraudulent use of information, it should be clearly established that 
Article 117 (cooperation) only concerns national and international government bodies. This 
amendment should be taken in conjunction with the other amendments tabled to the articles of 
Title XI, Information (Vernola and others, Ulmer and others).

It needs to be established that cooperation applies only to national and/or international 
government bodies (Françoise Grossetête).

  
1 Dz.U. L 63 z 6.3.2003, str. 1.
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Poprawkę złożyli Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis i Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-
Cortines, María del Pilar Ayuso González + Françoise Grossetête + Thomas Ulmer, Elisabeth 

Jeggle

Poprawka 380
Artykuł 117 litera a)

a) celem porozumienia jest współpraca nad 
wdrażaniem i kontrolą nad przepisami 
prawnymi dotyczącymi chemikaliów 
objętych niniejszym rozporządzeniem;

a) celem porozumienia jest współpraca 
rządowa nad wdrażaniem i kontrolą nad 
przepisami prawnymi dotyczącymi 
chemikaliów objętych niniejszym 
rozporządzeniem;

Or. it

Uzasadnienie

See justification to amendment above.

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

Elisabeth Jeggle + Werner Langen

Poprawka 381
Artykuł 120

Właściwe organy Państw Członkowskich 
poinformują konsumentów o ryzyku 
stwarzanym przez substancję w sytuacji, gdy 
uważa się to za konieczne dla ochrony 
zdrowia człowieka 
i środowiska.

Na podstawie wytycznych ustalonych przez 
Agencję, właściwe organy Państw 
Członkowskich poinformują konsumentów o 
ryzyku stwarzanym przez substancję w 
sytuacji, gdy uważa się to za konieczne dla 
ochrony zdrowia człowieka 
i środowiska.

Or. it

Uzasadnienie

Information of the general public through the national competent authorities should not take 
place in an uncoordinated manner. With this in mind, the Agency should establish guidelines 
for the competent authorities  on how to inform, in which situations to inform and how to 
describe the protective measures to be taken (Marcello Vernola & others).

Firstly, information of the general public through the national competent authorities should 
not take place in an uncoordinated manner, allowing each single competent authority to 
inform in their own separate way. Secondly, there should be guidelines for the competent 
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authorities on how to inform, in which situations to inform and how to describe the protective 
measures to be taken (Thomas Ulmer & others). 

Guidelines should be drawn up, in order to ensure that the national authorities in the Member 
States inform the public in the same way. (Werner Langen)

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 382
Artykuł 120

Właściwe organy Państw Członkowskich 
poinformują konsumentów o ryzyku 
stwarzanym przez substancję w sytuacji, gdy 
uważa się to za konieczne dla ochrony 
zdrowia człowieka i środowiska.

Właściwe organy Państw Członkowskich we 
współpracy z Agencją poinformują 
konsumentów o ryzyku stwarzanym przez 
substancję w sytuacji, gdy uważa się to za 
konieczne dla ochrony zdrowia człowieka 
i środowiska.

Or. fr

Uzasadnienie

Coordination needs to be improved in order to avoid confusion.

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

Poprawka 383
Artykuł 121

Właściwe organy udzielają porad 
producentom, importerom, dalszym 
użytkownikom i innym zainteresowanym 
stronom, dotyczących ich odpowiedzialności 
i obowiązków określonych niniejszym 
rozporządzeniem, jako dodatkowych do 
dokumentów określających wytyczne 
funkcjonowania dostarczonych przez 
Agencję na podstawie przepisów art. 73 ust. 
2 lit. (f).

Właściwe organy udzielają porad 
producentom, importerom, dalszym 
użytkownikom i innym zainteresowanym 
stronom, dotyczących ich odpowiedzialności 
i obowiązków określonych niniejszym 
rozporządzeniem, jako dodatkowych do 
dokumentów określających wytyczne 
funkcjonowania dostarczonych przez 
Agencję na podstawie przepisów art. 73 ust. 
2 lit. (f). Obejmuje to w szczególności, ale 
nie wyłącznie, udzielanie porad małym i 
średnim przedsiębiorstwom w sprawie tego, 
w jaki sposób mają one sprostać 
zobowiązaniom określonym w niniejszej 
dyrektywie.
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Or. en

Uzasadnienie

Specific measures to assist SMEs should be put in place. In particular SMEs may require 
special help so as to meet their obligations.

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 384
Artykuł 122

Państwa Członkowskie utrzymują system 
kontroli urzędowych i innych działań 
odpowiednich do okoliczności.

Państwa Członkowskie utrzymują system 
kontroli urzędowych i innych działań 
odpowiednich do okoliczności. Agencja jest 
uprawniona do zlecania przeprowadzania 
kontroli i innych działań przez Państwa 
Członkowskie.

Or. de

Uzasadnienie

Management of the REACH system relies on uniform implementation of the provisions 
throughout the common market. The Agency must therefore be in a position to require the 
Member States to carry out certain controls or activities.

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

Poprawka 385
Artykuł 122

Państwa Członkowskie utrzymują system 
kontroli urzędowych i innych działań 
odpowiednich do okoliczności.

Państwa Członkowskie utrzymują system 
kontroli urzędowych i innych działań 
odpowiednich do okoliczności.

Agencja upoważniona jest przez Państwa 
Członkowskie do rozpoczęcia kontroli i 
działalności oraz ustala wytyczne na rzecz 
harmonizacji i usprawnienia systemu 
kontroli.

Or. it
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Uzasadnienie

The management of the REACH system calls for the harmonised implementation of its 
provisions throughout the common market and on an effective system of controls. The Agency 
should therefore be in a position to call on the Member States to carry out controls or 
activities. This amendment should be taken in conjunction with the other amendments tabled 
to the articles of Title XIII, Enforcement.

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

Poprawka 386
Artykuł 123 ustęp 1

Państwa Członkowskie określą przepisy o 
karach stosowanych w przypadku naruszeń 
postanowień niniejszego rozporządzenia i 
podejmą wszystkie niezbędne środki w celu 
zapewnienia ich wdrożenia. Ustalone kary 
muszą być skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające. Państwa Członkowskie 
zgłoszą te przepisy Komisji nie później niż 
18 miesięcy po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia 
i niezwłocznie powiadomią o wszystkich 
późniejszych ich zmianach.

Państwa Członkowskie, na podstawie serii 
wytycznych opracowanych przez Agencję,
określą przepisy o karach stosowanych w 
przypadku naruszeń postanowień 
niniejszego rozporządzenia i podejmą 
wszystkie niezbędne środki w celu 
zapewnienia ich wdrożenia. Ustalone kary 
muszą być skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające. Państwa Członkowskie 
zgłoszą te przepisy Komisji i Agencji nie 
później niż 18 miesięcy po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia 
i niezwłocznie powiadomią o wszystkich 
późniejszych ich zmianach.

Or. it

Uzasadnienie

To leave the system of penalties to the Member States' discretion alone would lead to the 
existence of differing penalties within the Union. If the objectives of REACH are to be 
attained, there must be a harmonised system of penalties and harmonised implementation. 
This amendment should be taken in conjunction with the other amendments tabled to the 
articles of Title XIII, Enforcement.

Poprawkę złożyli Françoise Grossetête + Werner Langen

Poprawka 387
Artykuł 123 ustęp 1

1. Państwa Członkowskie określą przepisy o 1. Na podstawie wytycznych ustalonych 
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karach stosowanych w przypadku naruszeń 
postanowień niniejszego rozporządzenia i 
podejmą wszystkie niezbędne środki w celu 
zapewnienia ich wdrożenia. Ustalone kary 
muszą być skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające. Państwa Członkowskie 
zgłoszą te przepisy Komisji nie później niż 
18 miesięcy po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia i niezwłocznie powiadomią 
o wszystkich późniejszych ich zmianach.

przez Agencję, Państwa Członkowskie 
określą przepisy o karach stosowanych w 
przypadku naruszeń postanowień 
niniejszego rozporządzenia i podejmą 
wszystkie niezbędne środki w celu 
zapewnienia ich wdrożenia. Ustalone kary 
muszą być skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające. Państwa Członkowskie 
zgłoszą te przepisy Komisji nie później niż 
18 miesięcy po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia i niezwłocznie powiadomią 
o wszystkich późniejszych ich zmianach.

Or. fr

Uzasadnienie

The administration of the REACH system requires harmonised implementation, and it follows 
that the penalties too should be harmonised (Françoise Grossetête).

If the system of penalties is left solely to the discretion of the Member States, this will result in 
a variety of different systems across the EU. The REACH objectives can only be achieved 
through a uniform system of penalties and uniform implementation of the provisions. (Werner 
Langen)

Poprawkę złożył Jonas Sjöstedt

Poprawka 388
Artykuł 125

Państwa Członkowskie nie będą zabraniać, 
ograniczać ani utrudniać wytwarzania, 
importu, wprowadzania do obrotu albo 
stosowania substancji w jej postaci własnej, 
jako składnika preparatu albo w produkcie, 
objętej zakresem niniejszego 
rozporządzenia, która spełnia warunki 
przepisów niniejszego rozporządzenia i, tam 
gdzie jest to właściwe, aktów Wspólnoty 
przyjętych przy wdrażaniu niniejszego 
rozporządzenia.

Państwa Członkowskie nie będą zabraniać, 
ograniczać ani utrudniać wytwarzania, 
importu, wprowadzania do obrotu albo 
stosowania substancji w jej postaci własnej, 
jako składnika preparatu albo w produkcie, z 
przyczyn do których odnosi się niniejsze 
rozporządzenie, która spełnia warunki 
przepisów niniejszego rozporządzenia i, tam 
gdzie jest to właściwe, aktów Wspólnoty 
przyjętych przy wdrażaniu niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en



AM\565937PL.doc 39/46 PE 357.825v01-00

PL

Uzasadnienie

Since the scope of this Regulation is so broad - covering the production as well as the sale 
and import of products, a new wording is proposed to avoid problems in relation to other 
types of legislation such as workers' health.

Poprawkę złożyła Karin Scheele

Poprawka 389
Artykuł 125 ustęp 1 a (nowy)

1a. Przepisy ust. 1 nie naruszają prawa 
Państw Członkowskich do zachowania i 
podejmowania szerokich działań 
ochronnych zgodnie z prawem 
wspólnotowym w zakresie ochrony 
pracowników, jeżeli dla danej substancji 
nie dokonano oceny bezpieczeństwa 
chemicznego zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem.

Or. de

Uzasadnienie

Provisions adopted pursuant to Article 137 of the Treaty establishing the European 
Community should not prevent Member States from maintaining or introducing more 
stringent protective measures. This includes provisions on worker protection. If a chemical 
safety assessment has been carried out for a substance, it may be assumed that the protection 
of workers is adequately ensured. It is therefore proposed that in other cases the right of 
Member States to adopt more stringent measures should not be restricted.

Poprawkę złożyła Lena Ek

Poprawka 390
Artykuł 128

Zmiany do załączników mogą być 
wprowadzane według procedury wskazanej 
w art. 130 ust. 3.

Zmiany do załączników mogą być 
wprowadzane według procedury wskazanej 
w art. 130 ust. 3.

Nie później niż 18 miesięcy od wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy, włącza się sekcje 
na początek załącznika II oraz na początek 
załącznika III, które określają obiektywne 
kryteria wyłączania substancji i/lub grup 
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substancji z obowiązku rejestracji.

Or. en

Uzasadnienie

The current Annex II is based on "historical precedent". As such it is inconsistent and builds 
on unclear criteria, leading to absurdities where one of two similar substances is excluded 
while the other is not (i.e. sucrose and fructose). The Commission should be given a deadline 
within which it shall develop clear objective criteria for granting the exemptions contained in 
Annex II, so that a logical and comprehensive list of exempted substances can be developed.

Poprawkę złożyli Chris Davies + Thomas Ulmer sabeth Jeggle

Poprawka 391
Artykuł 128

Zmiany do załączników mogą być 
wprowadzane według procedury wskazanej 
w art. 130 ust. 3.

Zmiany do załączników mogą być
wprowadzane według procedury wskazanej 
w art. 130 ust. 3.

Europejskie Centrum Certyfikacji 
Alternatywnych Metod (ECVAM) 
sformułuje propozycję poprawienia metod 
badań wymienionych w załączniku X oraz 
wymaganych informacji, zawartych 
odpowiednio w Załącznikach V do VII, i 
przedstawi tę propozycję Komitetowi, o 
którym mowa w artykule 130 ust. 1 jak 
tylko ustali, czy alternatywna metoda badań 
jest ważna z naukowego punktu widzenia i 
gotowa do prawnego usankcjonowania.

Or. en

Uzasadnienie

Validated alternative test methods should be included in the Regulation without delay to 
prevent animal testing.

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 392
Artykuł 131
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Środki przejściowe dotyczące Agencji
1. Komisja sprawuje funkcje Agencji w 
okresie od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia do czasu, gdy wykonywanie 
tych funkcji jest przekazane Agencji, jak 
wskazane w ust. 3.
W szczególności Komisja może powołać 
personel i zawierać kontrakty w imieniu 
Agencji, korzystając z budżetu 
przeznaczonego na kontrakty. Obejmuje to 
powołanie osoby sprawującej funkcję 
Dyrektora Zarządzającego do momentu 
powołania przez Zarząd Agencji Dyrektora 
Zarządzającego zgodnie z przepisami art. 
80.

W okresie 18 miesięcy od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia Dyrektor 
Zarządzający Agencji powiadomi Komisję o 
gotowości Agencji do objęcia funkcji na 
podstawie niniejszego rozporządzenia.
W okresie 2 miesięcy od otrzymania 
powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, 
albo w okresie 18 miesięcy od wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia, 
którykolwiek termin jest wcześniejszy, 
Komisja przekaże sprawowanie tych funkcji 
Agencji.

Przygotowanie utworzenia Agencji
1. Komisja zapewnia konieczne wsparcie
odnośnie utworzenia Agencji.

W tym celu, zanim Dyrektor Zarządzający, 
powołany przez Zarząd Agencji zgodnie z 
przepisami art. 80, nie obejmie swoich 
funkcji, Komisja w imieniu Agencji i 
korzystając z budżetu przeznaczonego na 
kontrakty, może:

(a) powoływać osobę, która tymczasowo 
pełni funkcje Dyrektora Zarządzającego, 
oraz
(b) zawierać inne umowy.
skreślony

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

A proper establishment and operation of the Agency is critical to the success of REACH. The 
Agency must be operationally independent from the Commission, and the Commission shall 
not fulfil such operational tasks set out in the Regulation on behalf of the Agency. If the 
Commission is not fulfilling the role of the Agency, there is no need for the Agency to notify 
the Commission that it is ready to take over the tasks from the Commission.  The Commission, 
however, should help to establish the Agency until its Management Board has appointed an 
Executive Director. This should include recruitment of staff and conclusion of necessary 
contracts for services, goods and buildings (linked to article 137).
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Poprawkę złożyła Karin Scheele

Poprawka 393
Artykuł 133 ustęp 1

1. Po dwunastu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, Komisja dokona 
weryfikacji mającej na celu zastosowanie 
obowiązku dokonania oceny bezpieczeństwa 
chemicznego i udokumentowania tej oceny 
w raporcie bezpieczeństwa chemicznego w 
stosunku do substancji nie objętych tym 
obowiązkiem, ponieważ nie podlegają 
rejestracji albo podlegają rejestracji, ale są 
produkowane albo importowane w 
ilościach nie przekraczających 10 ton 
rocznie. Na podstawie tej weryfikacji, 
Komisja może, zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 130 ust. 3, rozszerzyć ten 
obowiązek.

1. Po dwunastu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, Komisja dokona 
weryfikacji mającej na celu zastosowanie 
obowiązku dokonania oceny bezpieczeństwa 
chemicznego i udokumentowania tej oceny 
w raporcie bezpieczeństwa chemicznego w 
stosunku do substancji nie objętych tym 
obowiązkiem, ponieważ nie podlegają 
rejestracji albo podlegają rejestracji w 
ograniczonym stopniu zgodnie z tytułem II 
rozdział 4. Na podstawie tej weryfikacji, 
Komisja może, zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 130 ust. 3, rozszerzyć ten 
obowiązek.

Or. de

Uzasadnienie

Should be seen in connection with the amendment to the first subparagraph of Article 13(1). It 
is also proposed that a review should be carried out regarding whether the obligation to 
produce a chemical safety assessment and a chemical safety report should be extended to 
include certain types of isolated intermediates.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 394
Artykuł 133 ustęp 1

1. Po dwunastu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, Komisja dokona 
weryfikacji mającej na celu zastosowanie 
obowiązku dokonania oceny bezpieczeństwa 
chemicznego i udokumentowania tej oceny 
w raporcie bezpieczeństwa chemicznego w 
stosunku do substancji nie objętych tym 
obowiązkiem, ponieważ nie podlegają 
rejestracji albo podlegają rejestracji, ale są 
produkowane albo importowane w ilościach 
nie przekraczających 10 ton rocznie. Na
podstawie tej weryfikacji, Komisja może, 

1. Po dwunastu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, Komisja dokona 
weryfikacji mającej na celu zastosowanie 
obowiązku dokonania oceny bezpieczeństwa 
chemicznego i udokumentowania tej oceny 
w raporcie bezpieczeństwa chemicznego w 
stosunku do substancji nie objętych tym 
obowiązkiem lub substancji wzbudzających 
niskie obawy, ponieważ nie podlegają 
rejestracji albo podlegają rejestracji, ale są 
produkowane albo importowane w ilościach 
nie przekraczających 10 ton rocznie. Na 
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zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
130 ust. 3, rozszerzyć ten obowiązek.

podstawie tej weryfikacji, Komisja może, 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
130 ust. 3, rozszerzyć ten obowiązek.

Or. nl

Uzasadnienie

Volumes are replaced with the degree of concern.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas i Hiltrud Breyer

Poprawka 395
Artykuł 133 ustęp 1

1. Po dwunastu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, Komisja dokona 
weryfikacji mającej na celu zastosowanie 
obowiązku dokonania oceny bezpieczeństwa 
chemicznego i udokumentowania tej oceny 
w raporcie bezpieczeństwa chemicznego w 
stosunku do substancji nie objętych tym 
obowiązkiem, ponieważ nie podlegają 
rejestracji albo podlegają rejestracji, ale są 
produkowane albo importowane w 
ilościach nie przekraczających 10 ton 
rocznie. Na podstawie tej weryfikacji, 
Komisja może, zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 130 ust. 3, rozszerzyć ten 
obowiązek.

1. Po sześciu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, Komisja dokona 
weryfikacji mającej na celu zastosowanie 
obowiązku dokonania oceny bezpieczeństwa 
chemicznego i udokumentowania tej oceny 
w raporcie bezpieczeństwa chemicznego w 
stosunku do substancji nie objętych tym 
obowiązkiem, ponieważ nie podlegają 
rejestracji. Na podstawie tej weryfikacji, 
Komisja może, zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 130 ust. 3, rozszerzyć ten 
obowiązek.

Or. en

Uzasadnienie

The Regulation should be reviewed at the same time as the first Commission report on the 
functioning thereof is submitted.

The deletion is linked to the amendment on Article 13 by the same authors, which  makes 
chemical safety assessments compulsory for all substances subject to registration, and not 
just for those above 10 tonnes. If chemical safety assessments are compulsory for all 
substances subject to registration from, there is no need anymore to include such substances 
in a review clause.
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Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 396
Artykuł 133 ustęp 2, część wprowadzająca

2. Komisja może dostosować przepisy art. 
14 i 37, zgodnie z procedurą, o której mowa 
w art. 130 ust. 3, gdy tylko można ustalić 
praktyczny i opłacalny sposób selekcji 
polimerów dla celów rejestracji na 
podstawie wiarygodnych technicznych i 
ważnych naukowych kryteriów, oraz po 
opublikowaniu raportu na temat 
następujących:

2. Komisja dostosuje przepisy art. 14 i 37, 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
130 ust. 3, gdy tylko można ustalić 
praktyczny i opłacalny sposób selekcji 
polimerów dla celów rejestracji na 
podstawie wiarygodnych technicznych i 
ważnych naukowych kryteriów, lecz nie 
później niż 6 lat po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia, oraz po 
opublikowaniu raportu na temat 
następujących:

Or. en

Uzasadnienie

During their lifecycle polymers enter the environment in many ways, while they and their 
degradation products may be harmful to human health or the environment. In order not to 
overburden the system, a 6-year period to elaborate an efficient strategy and to start is 
proposed.

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 396
Artykuł 133 ustęp 3

3. Raport, o którym mowa w art. 114 ust. 3, 
dotyczący doświadczenia uzyskanego z 
funkcjonowania niniejszego rozporządzenia 
zawiera weryfikację wymagań odnoszących 
się do rejestracji substancji produkowanych 
albo importowanych jedynie w ilościach 
zaczynających się od 1 tony i mniejszych 
niż 10 ton rocznie, na producenta albo 
importera.
Na podstawie tej weryfikacji, Komisja może 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
130 ust. 3, zmodyfikować określone w 
załączniku V wymagania w zakresie 
informacji dla substancji produkowanych 
albo importowanych w ilościach 1 tony lub 

3. Raport, o którym mowa w art. 114 ust. 3, 
dotyczący doświadczenia uzyskanego z 
funkcjonowania niniejszego rozporządzenia 
zawiera weryfikację wymagań w zakresie 
informacji odnoszących się do rejestracji 
substancji.

Na podstawie tej weryfikacji, Komisja może 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
130 ust. 3, zmodyfikować określone w 
załącznikach od V do VIII, w celu 
uwględnienia najnowszych postępów, 
zwłaszcza w związku z alternatywnymi 
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więcej, ale nie przekraczających 10 ton 
rocznie na producenta albo importera, 
biorąc pod uwagę najnowsze postępy, np. w 
związku z alternatywnymi metodami badań i 
(ilościowymi) zależnościami budowa-
aktywność ((Q)SARs).

metodami badań i (ilościowymi) 
zależnościami budowa-aktywność 
((Q)SARs).

Or. en

Uzasadnienie

As opposed to the number of animal tests currently listed in Annexes VI to VIII, Annex V 
contains only one vertebrate animal test. Therefore a review of the information requirements 
of all relevant Annexes with the purpose of taking into account the latest developments with 
regard to alternative testing and QSARs is considerably more relevant and should be 
included.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 397
Artykuł 133 ustęp 3

3. Raport, o którym mowa w art. 114 ust. 3, 
dotyczący doświadczenia uzyskanego z 
funkcjonowania niniejszego rozporządzenia 
zawiera weryfikację wymagań odnoszących 
się do rejestracji substancji produkowanych 
albo importowanych jedynie w ilościach 
zaczynających się od 1 tony i mniejszych niż 
10 ton rocznie, na producenta albo 
importera.

Na podstawie tej weryfikacji, Komisja może 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
130 ust. 3, zmodyfikować określone w 
załączniku V wymagania w zakresie 
informacji dla substancji produkowanych 
albo importowanych w ilościach 1 tony lub 
więcej, ale nie przekraczających 10 ton 
rocznie na producenta albo importera, biorąc 
pod uwagę najnowsze postępy, np. w 
związku z alternatywnymi metodami badań i 
(ilościowymi) zależnościami budowa-
aktywność ((Q)SARs).

3. Raport, o którym mowa w art. 114 ust. 3, 
dotyczący doświadczenia uzyskanego z 
funkcjonowania niniejszego rozporządzenia 
zawiera weryfikację wymagań odnoszących 
się do rejestracji substancji wzbudzających 
niskie obawy, produkowanych albo 
importowanych jedynie w ilościach 
zaczynających się od 1 tony i mniejszych niż 
10 ton rocznie, na producenta albo 
importera.
Na podstawie tej weryfikacji, Komisja może 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
130 ust. 3, zmodyfikować określone w 
załączniku V wymagania w zakresie 
informacji dla substancji wzbudzających 
niskie obawy, produkowanych albo 
importowanych w ilościach 1 tony lub 
więcej, ale nie przekraczających 10 ton 
rocznie na producenta albo importera, biorąc 
pod uwagę najnowsze postępy, np. w 
związku z alternatywnymi metodami badań i 
(ilościowymi) zależnościami budowa-
aktywność ((Q)SARs).
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Or. nl

Uzasadnienie

Volumes are replaced with the degree of concern.

Poprawkę złożyli Mary Honeyball + Chris Davies i Frédérique Ries

Poprawka 398
Artykuł 133 ustęp 3 a (nowy)

3a. Siedem lat po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia, Komisja 
dokona przeglądu funkcjonowania 
przepisów art. 6, biorąc pod uwagę zakres 
zastosowania oraz rolę wytycznych i 
przepisów powiadamiania, mając na 
uwadze objęcie nimi substancji 
zaklasyfikowanych jako niebezpieczne 
zgodnie z dyrektywą 67/548.

Or. en

Uzasadnienie

The review after 7 years will provide the basis for assessing the information registered and 
notified into the REACH system. Drawing upon the knowledge base it will be taking the 
workable approach forward in estimating the need to extend the scope of Article 6 as well as 
identifying certain product categories where the use of authorised chemicals can be removed 
such as the RoHS Directive.

Poprawkę złożyli John Bowis, Ria Oomen-Ruijten + Anders Wijkman

Poprawka 399
Artykuł 135

Skreśla się art. 14 dyrektywy 1999/45/WE. Skreśla się art. 14 dyrektywy 1999/45/WE. 
Dyrektywę 1999/45/WE zmienia się, aby 
zapewnić dostarczenie konsumentom 
potrzebnych informacji, umożliwiających 
im podejmowanie odpowiednich kroków w 
celu bezpiecznego korzystania z substancji i 
preparatów.

Or. en
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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.

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 400
Artykuł 137 ustęp 2

2. Przepisy tytułu II i XII stosuje się od 
sześćdziesiątego dnia od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia. 

2. Przepisy tytułu II, V, VI, VII i X stosuje 
się od dnia przypadającego 18 miesięcy od 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 
Tytuł III stosuje się od dnia przypadającego 
12 miesięcy od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

This amendment is necessary to set up REACH. To allow the Agency to be properly 
established and ready to perform its operational tasks, the application of the Regulation will 
be generally divided into two stages: the Articles allowing the establishment of the Agency 
and provisions which do not involve the Agency will have to be applied first. Obligations 
which involve a functioning Agency can only be applied after the Agency is ready. For the 
establishment of the Agency, 18 months are foreseen. The changed date of application of 
some titles of the Regulation will require corresponding changes in other specific Articles of 
the proposal where they  refer to the entry into force of the Regulation. (Linked to article 131)

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 401
Artykuł 137 ustęp 5

Przepisy art. 44, 45 i 46 stosuje się od dnia 
po upływie dwóch lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Przepisy art. 44, 45 i 46 stosuje się od dnia 
po upływie trzech lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

See justification to amendment above.
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Poprawkę złożyli John Bowis i Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 402
Artykuł 137 ustęp 5 a (nowy)

5a. Rozporządzenie REACH stosuje się do 
stopów metali wyłącznie po przyjęciu:
a) specyficznych metod klasyfikacji stopów 
zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE; oraz
b) klasyfikacji stopów zgodnie ze 
Światowym Zharmonizowanym Systemem 
Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów 
ONZ.

Or. en

Uzasadnienie

Recital 10 of the Dangerous Preparations directive (1999/45/EC) states that the Commission 
will develop further guidance on alloys but no initiative or progress has been made so far.  To 
ensure future consistency it would seem sensible to exclude metals used in alloys until proper 
guidance is developed under the ongoing revision of the Dangerous Preparations Directive 
and the implementation of the GHS system in EU law.


