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Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 1046
ZAŁĄCZNIK I część 0 ustęp 0.2

0.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
dotyczy wszystkich określonych zastosowań 
zidentyfikowanych. Ocena bierze pod uwagę 
zastosowanie substancji w jej postaci 
własnej (w tym wszelkie znaczące 
zanieczyszczenia i dodatki), w preparacie 
oraz w produkcie. Ocena bierze pod uwagę 
wszystkie etapy cyklu życia substancji, tak 
jak są one określone poprzez zastosowania 
zidentyfikowane. Ocena bezpieczeństwa 
chemicznego opiera się na porównaniu 
potencjalnych efektów ubocznych substancji 
ze znanym lub racjonalnie przewidywalnym 
narażeniem człowieka i/lub środowiska na 
działanie tej substancji.

0.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
dotyczy wszystkich określonych zastosowań 
zidentyfikowanych w ilości co najmniej 1 
tony rocznie. Ocena bierze pod uwagę 
zastosowanie substancji w jej postaci 
własnej (w tym wszelkie znaczące 
zanieczyszczenia i dodatki), w preparacie 
oraz w produkcie. Ocena bierze pod uwagę 
wszystkie etapy cyklu życia substancji (w 
tym etap odpadowania, niezależnie od art. 2 
ust. 1 lit. d) niniejszego rozporządzenia), tak 
jak są one określone poprzez zastosowania 
zidentyfikowane. Ocena bezpieczeństwa 
chemicznego opiera się na porównaniu 
potencjalnych efektów ubocznych substancji 
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ze znanym lub racjonalnie przewidywalnym 
narażeniem człowieka i/lub środowiska na 
działanie tej substancji.

Or. en

Uzasadnienie

See amendment on Article 2, paragraph 1 (e) and on Article 13.

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 1047
ZAŁĄCZNIK I część 0 ustęp 0.4 akapit 4

Jeżeli producent lub importer uważa, że do 
sporządzenia raportu bezpieczeństwa 
chemicznego potrzebne są dalsze informacje 
i informacje te mogą być uzyskane 
wyłącznie poprzez przeprowadzenie badań 
na kręgowcach, zgodnie z załącznikami VII 
lub VIII, złoży on propozycję strategii 
badań, tłumacząc dlaczego uważa za 
niezbędne zdobycie dodatkowych informacji 
oraz zapisze to w raporcie bezpieczeństwa 
chemicznego, zgodnie z przepisami 
stosownego tytułu. W oczekiwaniu na 
wyniki dalszych badań, odnotowuje on 
środki zarządzania ryzykiem, które 
wprowadził do swojego raportu 
bezpieczeństwa chemicznego.

Jeżeli producent lub importer uważa, że do 
sporządzenia raportu bezpieczeństwa 
chemicznego potrzebne są dalsze informacje 
i informacje te mogą być uzyskane 
wyłącznie poprzez przeprowadzenie badań 
na kręgowcach, zgodnie z załącznikami VI, 
VII lub VIII, złoży on propozycję strategii 
badań, tłumacząc dlaczego uważa za 
niezbędne zdobycie dodatkowych informacji 
oraz zapisze to w raporcie bezpieczeństwa 
chemicznego, zgodnie z przepisami 
stosownego tytułu. W oczekiwaniu na 
wyniki dalszych badań, odnotowuje on 
środki zarządzania ryzykiem, które 
wprowadził do swojego raportu 
bezpieczeństwa chemicznego.

Or. en

Uzasadnienie

Linked to Amendments of Recital 47 and Article 11 (1). In order to prevent animal testing and 
save costs for industry, and as data from animal tests should only be provided if necessary for 
the safety assessment of a substance, testing proposals involving tests on vertebrate animals 
for provision of the information specified in Annex VI should also be submitted.

Poprawkę złożył Jonas Sjöstedt

Poprawka 1048
ZAŁĄCZNIK I część 0 ustęp 0.5 akapit 2
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Jeżeli w wyniku przeprowadzenia etapów od 
1 do 4, producent albo importer dochodzi do 
wniosku, że substancja lub preparat spełnia 
kryteria klasyfikacji jako niebezpieczna 
zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG lub 
dyrektywą 1999/45/WE albo oceniono ją 
jako PB albo vPvB, ocena bezpieczeństwa 
chemicznego obejmuje dodatkowo 
następujące etapy:

Jeżeli w wyniku przeprowadzenia etapów od
1 do 4, producent albo importer dochodzi do 
wniosku, że substancja lub preparat spełnia 
kryteria klasyfikacji jako niebezpieczna 
zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG lub 
dyrektywą 1999/45/WE albo oceniono ją 
jako PB albo vPvB lub też istnieją inne 
uzasadnione powody do zaniepokojenia, 
ocena bezpieczeństwa chemicznego 
obejmuje dodatkowo następujące etapy:

Or. en

Uzasadnienie

It is not reasonable to automatically eliminate exposure assessment and risk characterisation 
for substances which will not be classified or which are not PBT/vPvB, as proposed. This is 
not in line with the principles on risk assessment that are the basis for the REACH proposal. 
For example exposure to high volume substances that are used locally in larger quantities 
may lead to effects in the local environment even though the substance does not meet the 
requirements for environmental classification. According to one of the fundamental principles 
of toxicology it is the amount of exposure that determines whether there is an effect. It is not 
reasonable to ignore this.

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

Poprawka 1049
ZAŁĄCZNIK I część 1 ustęp 1.0.2.

1.0.2. Ocena zagrożeń dla zdrowia ludzi 
zawiera następujące grupy potencjalnych 
efektów: (1) toksykokinetyka, metabolizm i 
rozmieszczenie, (2) efekty ostre (ostra 
toksyczność, podrażnienie i korozyjność), 
(3) uczulenie, (4) toksyczność związana z 
ekspozycją na wielokrotne dawki oraz (5) 
efekty CMR (działanie rakotwórcze, 
mutagenne oraz działające szkodliwie na 
rozrodczność). Inne efekty są brane pod 
uwagę w razie potrzeby w oparciu o 
wszelkie dostępne informacje.

1.0.2. Ocena zagrożeń dla zdrowia ludzi 
zawiera następujące grupy potencjalnych 
efektów: (1) toksykokinetyka, metabolizm i 
rozmieszczenie, (2) efekty ostre (ostra 
toksyczność, podrażnienie i korozyjność), 
(3) uczulenie, (4) toksyczność związana z 
ekspozycją na wielokrotne dawki oraz (5) 
efekty CMR (działanie rakotwórcze, 
mutagenne oraz działające szkodliwie na 
rozrodczność). Oceny zagrożeń dokonuje 
się na podstawie badań oraz modeli 
(Q)SAR zatwierdzonych przez Agencję.
Inne efekty są brane pod uwagę w razie 
potrzeby w oparciu o wszelkie dostępne 
informacje.
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Or. es

Uzasadnienie

El conocimiento por parte de las medianas y pequeñas empresas de los ensayos y modelos 
homologados contribuiría a una mayor seguridad jurídica y supone un sistema de selección 
previo que elimina posibles desigualdades.

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

Poprawka 1050
ZAŁĄCZNIK I część 1 ustęp 1.4.1.

1.4.1. W oparciu o wyniki etapów 1 do 3, 
pochodny, niepowodujący efektów 
poziom(y) jest ustalony dla substancji, z 
zaznaczeniem możliwej drogi (dróg), czasu 
trwania i częstotliwości narażenia. Jeżeli jest 
to uzasadnione przez scenariusz(e) 
narażenia, pojedynczy DNEL może być 
wystarczający. Jednak, biorąc pod uwagę 
dostępne dane i scenariusz(e) narażenia w 
sekcji 5 raportu Bezpieczeństwa 
Chemicznego, może okazać się konieczna 
identyfikacja różnych DNEL dla każdej 
odnośnej populacji (np. pracowników, 
konsumentów i ludzi, którym zagraża 
narażenie pośrednio przez środowisko) i 
możliwie dla subpopulacji (np. dzieci, 
ciężarnych kobiet) i dla różnych dróg 
narażenia. Podane jest pełne uzasadnienie, 
wyszczególniające, między innymi, wybór 
użytych danych, drogę narażenia (doustna, 
skórna, wziewna) oraz czas trwania i 
częstotliwość narażenia przez substancję, dla 
której DNEL jest ustalona. Jeżeli możliwe 
jest występowanie więcej niż jedna droga 
narażenia, DNEL jest ustalany dla każdej 
drogi narażenia oraz dla narażenia poprzez 
wszystkie drogi jednocześnie. Przy ustalaniu 
DNEL należy brać pod uwagę, między 
innymi, następujące czynniki:

1.4.1. W oparciu o wyniki etapów 1 do 3, 
pochodny, niepowodujący efektów 
poziom(y) jest ustalony dla substancji, z 
zaznaczeniem możliwej drogi (dróg), czasu 
trwania i częstotliwości narażenia. Jeżeli jest 
to uzasadnione przez scenariusz(e) 
narażenia, pojedynczy DNEL może być 
wystarczający. Jednak, biorąc pod uwagę 
dostępne dane i scenariusz(e) narażenia w 
sekcji 5 raportu Bezpieczeństwa 
Chemicznego, może okazać się konieczna 
identyfikacja różnych DNEL dla każdej 
odnośnej populacji (np. pracowników, 
konsumentów i ludzi, którym zagraża 
narażenie pośrednio przez środowisko) i dla 
wrażliwych populacji i dla różnych dróg 
narażenia. Podane jest pełne uzasadnienie, 
wyszczególniające, między innymi, wybór 
użytych danych, drogę narażenia (doustna, 
skórna, wziewna) oraz czas trwania i 
częstotliwość narażenia przez substancję, dla 
której DNEL jest ustalona. Jeżeli możliwe 
jest występowanie więcej niż jedna droga 
narażenia, DNEL jest ustalany dla każdej 
drogi narażenia oraz dla narażenia poprzez 
wszystkie drogi jednocześnie. Przy ustalaniu 
DNEL należy brać pod uwagę, między 
innymi, następujące czynniki:

(i) niepewność wynikającą między innymi 
ze zmienności danych pochodzących z 
doświadczeń oraz z zmienności 

(i) niepewność wynikającą między innymi 
ze zmienności danych pochodzących z 
doświadczeń oraz z zmienności 
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wewnątrzgatunkowej i międzygatunkowej; wewnątrzgatunkowej i międzygatunkowej;
(ii) charakter i dotkliwość efektu; (ii) charakter i dotkliwość efektu;

(iii) populację, której dotyczy ilościowa i/lub 
jakościowa informacja dotycząca narażenia.

(iii) populację, której dotyczy ilościowa i/lub 
jakościowa informacja dotycząca narażenia.

(iii a) szczególną podatność wrażliwych 
populacji;
(iii b) wszelkie wskazanie skutków 
niestandardowych, zwłaszcza gdy sposób 
działania pozostaje nieznany lub 
niewystarczająco scharakteryzowany;
(iii c) ewentualne współnarażenie na inne 
chemikalia;

Or. en

Uzasadnienie

The European Parliament considered that ´protecting the health of children against 
environment-related diseases is an essential investment with a view to ensuring adequate 
human and economic development´ (Paulsen Report on European Environment and Health 
Strategy) and asked for specific restrictions on chemicals for high-risk sections of the 
population (Ries report on European Environment and Health Action Plan) . REACH should 
always consider vulnerable populations. (Schlyter and others)

On the 23rd February 2005, the European Parliament adopted a resolution on the European 
Environment and Health Action Plan 2004-2010 (A6-0008/2005 ) in which it called ´on the 
Commission to ensure that all risk assessments that will be undertaken should specifically 
address the risks for foetuses, infants and children, where there is potential exposure of these 
particularly vulnerable groups. (Frédérique Ries and others)

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Poprawka 1051
ZAŁĄCZNIK I część 1 ustęp 1.4.1. punkt iii) a, b, c, d (nowy)

(iii a) szczególną podatność wrażliwych 
populacji;
(iii b) wszelkie wskazanie skutków 
niestandardowych, zwłaszcza gdy sposób 
działania pozostaje nieznany lub 
niewystarczająco scharakteryzowany;
(iii c) ewentualne współnarażenie na inne 
chemikalia;
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(iii d) niepewność co do jakości danych i 
ogólne zaufanie do bazy danych;

Or. en

Uzasadnienie

The European Parliament has pointed out that current risk assessment methodologies do not 
specifically consider foetuses, infants and children and the wide range of exposure patterns 
that exist within this population´ under the REACH proposal (Report on European 
Environment and Health Strategy A5-0193/2004 Marit Paulsen).

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 1052
ZAŁĄCZNIK I część 4 ustęp 4.2 (etap 2)

Jeżeli substancja spełnia kryteria, zostanie 
przeprowadzona charakterystyka emisji, 
obejmująca odpowiednie części oceny 
narażenia, opisane w sekcji 5. W 
szczególności zawiera ona ocenę ilości 
substancji wypuszczonych do różnych 
przedziałów środowiska podczas wszystkich 
działań przeprowadzonych przez producenta 
lub importera i wszystkich 
zidentyfikowanych zastosowań, oraz 
identyfikacje możliwych dróg, poprzez które 
ludzie i środowisko narażeni są na działanie 
substancji.

Jeżeli substancja spełnia kryteria, zostanie 
przeprowadzona charakterystyka emisji, 
obejmująca odpowiednie części oceny 
narażenia, opisane w sekcji 5. W 
szczególności zawiera ona ocenę ilości 
substancji wypuszczonych do różnych 
przedziałów środowiska podczas wszystkich 
działań przeprowadzonych przez producenta 
lub importera i wszystkich 
zidentyfikowanych zastosowań w ilości co 
najmniej 1 tony rocznie, oraz identyfikacje 
możliwych dróg, poprzez które ludzie i 
środowisko narażeni są na działanie 
substancji.

Or. en

Uzasadnienie

See amendment on Article 13.

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 1053
ZAŁĄCZNIK I część 5 ustęp 5.1.1. akapit 1

5.1.1. Scenariusze narażenia zostaną 
przygotowane na potrzeby produkcji na 

5.1.1. Scenariusze narażenia zostaną 
przygotowane na potrzeby produkcji na 
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terenie Wspólnoty, dla użytku własnego 
producenta i importera oraz dla wszystkich 
zidentyfikowanych zastosowań.

terenie Wspólnoty, dla użytku własnego 
producenta i importera oraz dla wszystkich 
zidentyfikowanych zastosowań w ilości co 
najmniej 1 tony rocznie.

Or. en

Uzasadnienie

See amendment to Article 13.

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

Poprawka 1054
ZAŁĄCZNIK I część 5 ustęp 5.1.1

Scenariusze narażenia zostaną przygotowane 
na potrzeby produkcji na terenie Wspólnoty, 
dla użytku własnego producenta i importera 
oraz dla wszystkich zidentyfikowanych 
zastosowań. Scenariusz narażenia to zestaw 
warunków, opisujących sposób produkcji lub 
użycia substancji podczas jej okresu życia i 
sposób, w jaki producent lub importer 
kontrolują, lub zalecają dalszym 
użytkownikom kontrolę narażenia ludzi i 
środowiska. Te scenariusze narażenia mogą 
być tak szerokie lub konkretne jak potrzeba. 
Scenariusze narażenia zostaną przedstawione 
pod właściwą pozycją w raporcie 
bezpieczeństwa chemicznego, i streszczone w 
załączniku karty charakterystyki, przy użyciu 
odpowiedniego krótkiego tytułu podającego 
krótki opis zastosowania. W szczególności 
scenariusz narażenia zawiera, tam gdzie 
stosowne, opis:

Scenariusze narażenia zostaną przygotowane 
na potrzeby produkcji na terenie Wspólnoty, 
dla użytku własnego producenta i importera 
oraz dla wszystkich zidentyfikowanych 
zastosowań w rozumieniu art. 3 ust. 25.
Scenariusz narażenia to zestaw warunków, 
opisujących sposób produkcji lub użycia 
substancji podczas jej okresu życia i sposób, w 
jaki producent lub importer kontrolują, lub 
zalecają dalszym użytkownikom kontrolę 
narażenia ludzi i środowiska. Te scenariusze
narażenia mogą być sklasyfikowane według 
kategorii zgodnie z definicją w art. 3 ust. 30 i 
mogą być tak szerokie lub konkretne jak 
potrzeba. Scenariusze narażenia zostaną 
przedstawione pod właściwą pozycją w 
raporcie bezpieczeństwa chemicznego, i 
streszczone w załączniku karty 
charakterystyki, przy użyciu odpowiedniego 
krótkiego tytułu podającego krótki opis 
zastosowania. W szczególności scenariusz 
narażenia zawiera, tam gdzie stosowne, opis:

Or. de

Uzasadnienie

Die Verwendungs- und Expositionskategorien sind so aufgebaut, dass sie es ermöglichen, alle 
Typen von identifizierten Verwendungen durch eine Kombination der relevanten Elemente zu 
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beschreiben. Sie kombinieren spezifische Expositionssituationen und beschreiben alle 
Bedingungen, die eine Exposition bestimmen.

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

Poprawka 1055
ZAŁĄCZNIK I część 5 ustęp 5.2.6 (nowy)

Dokonywanie ocen narażenia może być 
ułatwione poprzez zastosowanie 
specjalnych narzędzi informatycznych, 
włącznie z narzędziami przystosowanymi do 
specyfiki danej branży, o ile są dostępne.

Or. de

Uzasadnienie

Um den kleinen und mittelständischen Unternehmen in ihren Verpflichtungen zu helfen, 
existieren spezifische und spezialisierte IT-Tools oder können entwickelt werden, um eine 
Expositionsbewertung durchzuführen.

Poprawkę złożył Jonas Sjöstedt

Poprawka 1056
ZAŁĄCZNIK I część 6 ustęp 6.5. akapit 2

Dla substancji spełniających kryteria PB i 
vPvB, producent lub importer stosuje 
informacje podane w sekcji 5, etap 2, 
podczas wdrażania w swoim zakładzie i 
zalecania dalszym użytkownikom środków 
zarządzania ryzykiem minimalizujących 
narażenie ludzi i środowiska.

Dla substancji bezprogowych CMR oraz
substancji spełniających kryteria PB i vPvB, 
producent lub importer stosuje informacje 
podane w sekcji 5, etap 2, podczas 
wdrażania w swoim zakładzie i zalecania 
dalszym użytkownikom środków 
zarządzania ryzykiem minimalizujących 
narażenie ludzi i środowiska.

Or. en

Uzasadnienie

In Annex I, 6.4 ”adequate control” for an exposure scenario is defined. For substances 
without a threshold value or a Derived No-Effect Levels a qualitative assessment shall be 
made of the likelihood of an effect in the given exposure scenario. For PBT and vPvB 
substances the information about riskreducing measures that has been obtained in the 
exposure assessment shall be used to minimise exposure for human health and the 
environment.
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Poprawkę złożyli Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne, Mechtild 
Rothe

Poprawka 1057
ZAŁĄCZNIK I część 7 tabela CZĘŚĆ A -1 (nowa)

(-1 nowy) Opis objętych kategorii 
zastosowania i narażenia.

Or. de

Uzasadnienie

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

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

Poprawka 1058
ZAŁĄCZNIK I a część 1 ustęp 1.2 akapit 1

Należy wymienić wszystkie znane 
zastosowania substancji lub preparatu. W 
przypadku, gdy istnieje wiele możliwych 
zastosowań, należy wymienić tylko te 
najważniejsze i najczęściej spotykane.
Krótki, załączony opis dotyczący funkcji 
substancji lub preparatu np. przeciwzapalny,
antyoksydant itp.

Należy wymienić wszystkie znane 
zastosowania substancji lub preparatu.
Krótki, załączony opis dotyczący funkcji 
substancji lub preparatu np. przeciwzapalny,
antyoksydant itp.

Or. it

Uzasadnienie

L'emendamento mira a evitare che vengano esclusi particolari utilizzi e quindi inutili 
registrazioni aggiuntive.
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Poprawkę złożyli Guido Sacconi, Jonas Sjöstedt

Poprawka 1059
ZAŁĄCZNIK I a część 3 ustęp 3.3 a (nowy)

3.3a Dla preparatów niespełniających 
wymogów ust. 3.2 i 3.3 i w których 
przewidywane niepowodujące efektów 
stężenie (PNEC) użytych substancji nie 
przekracza 500 µg/litr, ilość, 
biodegradowalność (eliminowalność) i 
współczynnik logPOW są przekazywane 
dalszemu użytkownikowi zgodnie z 
wymogami art. 34 i 35.

Or. en

Uzasadnienie

A substance may be critical during the use, if the downstream user has a “weak” pre-flooder 
and the PNEC of the substance is lower than 500 µg/l. These are relevant properties of the 
substances that are necessary to be communicated to downstream users if they have to 
perform an exposure assessment and a chemical safety report in accordance with articles 34 
and 35.

Poprawkę złożyli Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Poprawka 1060
ZAŁĄCZNIK I a a

Załącznik I aa (nowy)
Kategorie zastosowania i narażenia (KZN)

Producenci i importerzy substancji dostarczają podczas rejestracji zgodnie z art. 9 lub 
podczas rejestracji wstępnej zgodnie z art. 26 poza danymi dotyczącymi zastosowania danej 
substancji następujące informacje:

1. Informacje na temat kategorii zastosowania:

1.1 Dla potrzeb przemysłu o następujących cechach: 
wysoki standard właściwości
wysoki standard kontroli
wysoki standard środków technicznych

1.2 W ramach działalności gospodarczej o następujących cechach: 
różna właściwość
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niski standard kontroli
niski standard środków technicznych

1.3 Dla potrzeb konsumentów lub na użytek osobisty o następujących cechach: 
niski stopień właściwości
brak kontroli
brak środków ochrony technicznej lub indywidualnej
wrażliwe grupy (np. dzieci i osoby starsze)

2. . Informacje na temat kategorii narażenia:
Podział na kategorie narażenia w oparciu o

2.1 istotne drogi narażenia dla ludzi:
2.1.1. doustna,
2.1.2 wziewna,
2.1.3 skórna

2.2 drogę wprowadzania do środowiska naturalnego:
2.2.1 powietrze,
2.2.2 woda,
2.2.3 ziemia,
2.2.4 flora i fauna

2.3 czas trwania i częstotliwość narażenia:
2.3.1 jednorazowo,
2.3.2 przez krótki okres czasu,
2.3.3. wielokrotnie,
2.3.4 przez długi okres czasu.

3. Kategorie zastosowania i narażenia do celów rejestracji lub rejestracji wstępnej uzyskuje 
się przy łącznym zastosowaniu informacji z pkt. 2. Agencja może określić arkusz zgodnie z 
art. 108.  

Or. de

Uzasadnienie

Eine Matrix der Verwendungs- und Expositionskategorien entsprechend dem Format nach 
Art. 108 bietet dem Stoffanwender (downstream user) die kombinierte Information aus 
Expositionskategorien, Grenzwerten und beispielhaften Schutzmaßnahmen zur Einhaltung des 
jeweiligen Grenzwertes. Damit kann der Stoffanwender auf der Grundlage eines Vergleiches 
seiner spezifischen Anwendung mit den VEK erkennen, 

- ob seine Verwendung von einer oder mehreren VEK erfasst wird,



PE 357.826v01-00 12/85 AM\565939PL.doc

PL

- ob er ggf. eine Modifikation der Expositionsbeurteilung vornehmen muss,
- ob und welche Maßnahmen er ergreifen muss.

Poprawkę złożył Jonas Sjöstedt

Poprawka 1061
ZAŁĄCZNIK I b

ZAŁĄCZNIK Ib
OCENA BEZPIECZEŃSTWA 

CHEMICZNEGO PREPARATU

Niniejszy ZAŁĄCZNIK skreślono.

Or. en

Uzasadnienie

Annex 1b on chemical safety assessments for preparations should be deleted. The reasons are 
that the scientific base is still too weak and the practical application of the proposed 
provisions will prove extremely difficult. A chemical safety report for a single substance is a 
much more straightforward task to complete. Preparations are a mixture of substances and 
the methodology proposed here is not reliable enough. The effect of a deletion will be that 
conventional methods will be used.

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Poprawka 1062
ZAŁĄCZNIK I b

Ocena bezpieczeństwa chemicznego preparatu 
jest prowadzona zgodnie z załącznikiem I z 
następującymi zmianami:

Ocena bezpieczeństwa chemicznego preparatu 
jest prowadzona, o ile substancji nie 
wyłączono zgodnie z art. 13 ust. 2, zgodnie z 
załącznikiem I z następującymi zmianami:

Or. de

Uzasadnienie

Für die Stoffsicherheitsbeurteilung von Zubereitungen sind lediglich die Angaben von Stoffen 
relevant, die bestimmte Mindestkonzentrationen überschreiten. Gemäß Artikel 13 Absatz 2 ist 
eine Stoffsicherheitsbeurteilung für einen Stoff, dessen Konzentration in der Zubereitung die 
Werte nach  lit. a) bis e) unterschreitet, nicht notwendig. Zur Klarstellung sollten 
entsprechende Regelungen in den Anhang Ib „Stoffsicherheitsbeurteilungen für 
Zubereitungen“ übernommen werden, da die Formulierungen im Anhang Ib, z.B. „jeden in 
der Zubereitung enthaltenen Stoff“ oder „sämtliche in der Zubereitung enthaltenen Stoffe“ 
irreführend sind.
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Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 1063
ZAŁĄCZNIK I b a (nowy)

ZAŁĄCZNIK I b a (nowy)
Wytyczne dotyczące bezpiecznego stosowania:

W przypadku gdy niewymagana jest karta charakterystyki, wymaga się następujących 
informacji:

1. Pierwsza pomoc (punkt 4 karty charakterystyki)

2. Postępowanie w przypadku pożaru (punkt 5 karty charakterystyki)

3. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska (punkt 6 
karty charakterystyki)

4. Postępowanie z substancją/preparatem i jej/jego magazynowanie (punkt 7 karty 
charakterystyki)

5. Informacje o transporcie (punkt 14 karty charakterystyki)

6. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej (punkt 8 karty charakterystyki)

7. Stabilność i reaktywność (punkt 10 karty charakterystyki)

8. Postępowanie z odpadami

8.1 Postępowanie z odpadami (punkt 13 karty charakterystyki)

8.2 Informacje o recyklingu i metody usuwania odpadów dla przemysłu

8.3 Informacje o recyklingu i metody usuwania odpadów dla ogółu społeczeństwa

Or. en

Uzasadnienie

This information is not new compared to the Commission proposal. It contains the old point 5 
of Annex IV of the Commission proposal which is moved to this new Annex Ib a (new), as it 
contains information on risk management for substances which are not classified as 
dangerous, by following the structure of the safety data sheet Annex Ia. (amendment linked to 
Annex I)
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Poprawkę złożyła Mojca Drčar Murko

Poprawka 1064
ZAŁĄCZNIK I b a (nowy)

ZAŁĄCZNIK I b a (nowy)
Kryteria dla substancji zarejestrowanych w ilości poniżej 10 ton, co do których mogą być 

wymagane dodatkowe informacje

Dwa lub więcej spośród następujących kryteriów:

(a) substancje, o których wpływie na zdrowie ludzkie lub środowiskowych parametrach 
docelowych nie dostarczono żadnych informacji;

(b) substancje, odnośnie których metody QSAR lub inne dowody wskazują, że mogą one 
spełnić warunki zaklasyfikowania jako rakotwórcze, mutagenne i upośledzające płodność, 
kategorii 1 lub 2, lub mogą spełnić warunki wymienione w załączniku XII, i o których nie 
dostarczono odpowiednich informacji;

(c) substancje o różnorodnym lub rozproszonym zastosowaniu, w przypadku których nie 
można wiarygodnie oszacować narażenia, zwłaszcza gdy substancje te wchodzą w skład 
produktów konsumenckich;

(d) substancje, które zarejestrowało co najmniej 20 rejestrujących, pod warunkiem że 
rejestrujący nie wykazali braku znaczącego narażenia lub nie nastąpiło wskazanie przez 
metody QSAR albo inne dowody na ewentualne zagrożenie;

(e) substancje, które zidentyfikowano jako możliwe substytuty innych substancji 
wymagających zezwolenia lub podlegających ograniczeniom, chyba że nie nastąpiło 
wskazanie przez metody QSAR albo inne dowody na ewentualne zagrożenie;

(f) substancje, w przypadku których wyniki działań przymusu administracyjnego lub 
nadzoru podejmowane w Państwach Członkowskich wskazują na możliwość szkodliwości 
dla zdrowia ludzkiego lub środowiska.

Or. en

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

Poprawka 1065
ZAŁĄCZNIK I b a

ZAŁĄCZNIK I b a (nowy)

(a) Produkty budowlane objęte dyrektywą Rady 89/106/EWG zmienioną dyrektywą 
93/68/EWG;

(b) Produkty lecznicze stosowane u ludzi i weterynaryjne objęte rozporządzeniem Rady 
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(EWG) nr 2309/93, dyrektywą 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz 
dyrektywą 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady;

(c) Środki spożywcze objęte rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
178/2002/WE, w tym dodatki do środków spożywczych objęte dyrektywą Rady 89/107/EWG 
oraz środki aromatyzujące/substancje aromatyczne objęte dyrektywą Rady 88/388/WE i 
decyzją Komisji 1999/217/WE;

(d) Pasze objęte rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 178/2002/WE, w 
tym dodatki paszowe objęte rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 1831/2003 
(zastępującym dyrektywę Rady 70/524/EWG);

(e) Produkty żywienia zwierząt objęte dyrektywą Rady 82/471/EWG;

(f) Wyroby medyczne;

(g) Materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością objęte rozporządzeniem 1935/2004 w 
sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, zastępującym 
dyrektywę Rady 89/109/EWG;

(h) Środki ochrony roślin objęte dyrektywą Rady 91/414/EWG;

(i) Produkty biobójcze objęte dyrektywą Rady 98/8/WE;

(j) Sprzęt elektryczny i elektroniczny objęty dyrektywą 2002/95/WE w sprawie ograniczenia 
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym;

(k) Baterie i akumulatory objęte dyrektywą 91/157/EWG w sprawie baterii i akumulatorów 
zawierających niektóre substancje niebezpieczne.

Or. en

Uzasadnienie

Annex I b (new) groups all the references to Community legislation that cover aspects that 
should not be duplicated in REACH.

This amendment is related to the amendment to art. 2, paragraph 1, point (ea new)

Poprawkę złożył Christofer Fjellner

Poprawka 1066
ZAŁĄCZNIK II ustępy -1 i -2 (nowe)
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ZAŁĄCZNIK II, ustępy 1 i 2 (nowe)
- 1. Definicja
Niniejszy załącznik zawiera listę substancji zwolnionych z obowiązku rejestracji. Załącznik 
obejmuje substancje, które występują w stanie naturalnym przyrodzie, oraz związki chemiczne 
złożone w głównej mierze z takich substancji, co do których zdobyte długotrwałe doświadczenie 
wskazuje, że nie stanowią one zagrożenia dla zdrowia lub wywołania przez nie negatywnych 
skutków na środowisko, lub zagrożenie to jest bardzo nikłe
- 2. Przegląd
(i) w okresie poprzedzającym rejestrację, Agencja włącza te substancje, które spełniają kryteria 
definicji.
(ii) po dokonaniu oceny, Agencja dodaje te substancje, które ocenia jako niestanowiące 
zagrożenia lub stanowiące niski stopień zagrożenia dla zdrowia lub wywołania negatywnych 
skutków na środowisko.

Or. sv

Uzasadnienie

Idag finns ingen definition för de ämnen som finns upptagna i Bilaga II, t ex vatten och 
askorbinsyra. Genom att lägga till en definition blir texten tydligare. Den blir dessutom 
möjlig att revidera. 

Trots att vi under lagstiftningsprocessen lägger till ämnen till bilaga II är vi övertygade om 
att den inte kommer att vara heltäckande. Vi önskar därför en revidering tidigt men även 
löpande under processen allt eftersom vi skaffar oss mer kunskaper. Utan våra förändringar 
kommer flera ämnen under lång tid framöver behöva registreras trots att myndigheten vet att 
dessa ämnen är utan risk.

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

Busquin + Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Norbert Glante

Poprawka 1067
ZAŁĄCZNIK II, nowe pozycje

nr EINESC     nazwa/grupa     nr CAS nr EINESC     nazwa/grupa     nr CAS
231-096-4      Żelazo              7439-89-6

Or. xm

Uzasadnienie

Steel, by far the main use of iron, has been produced for 150 years with no evidence that iron 
presents risks to human health or the environment.
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Because iron is a high tonnage material, it will be potentially subject to considerable testing 
under REACH. Such testing iron would entail the use of a large number of laboratory 
animals. (Oomen-Ruijten and others)

Eisen sollte auf der Liste der Stoffe, die nach Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe a) von der 
Registrierungspflicht ausgenommen werden, ergänzt werden. Eisen ist ein seit Jahrhunderten 
bekannter und verwendeter Stoff. Die Tatsache, dass er bisher nicht auf der Ausnahmeliste 
steht, ist politischen, nicht logischen Umständen geschuldet. (Glante)

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

Poprawka 1068
ZAŁĄCZNIK II xxx

nr EINECS     Nazwa/Grupa     nr CAS nr EINECS     Nazwa/Grupa     nr CAS
231-959-9      Tlen O2 7782-44-7
231-098-5      Krypton Kr        7439-90-9
231-110-9      Neon Ne            7440-01-9
231-168-5      Hel He               7440-59-7
231-172-7      Ksenon Xe         7440-63-3
200-812-7      Metan CH4            78-82-8

Or. it

Uzasadnienie

L’azoto, l’argon e l’anidride carbonica, componenti dell’aria, sono esclusi dall’obbligo di 
registrazione nell’allegato II. L’ossigeno gode già di esenzione dalla registrazione solo se 
impiegato per uso medicinale in accordo con la direttiva 2001/83/CE.
I gas rari non possono essere coperti dal punto 8 dell’allegato III in quanto non considerati 
pericolosi ai sensi della direttiva 67/548/CEE e in quanto già disciplinati dalla normativa 
vigente per il trasporto (A.D.R.).
Il metano deve essere inserito in Allegato II in quanto è il principale componente del gas 
naturale che è già incluso nel Regolamento  in Allegato III.

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

Poprawka 1069
ZAŁĄCZNIK II xxx
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Tlen, Krypton, Neon, Hel, Ksenon powinny 
zostać włączone do Załącznika II.

Or. it

Uzasadnienie

Questi gas dovrebbero essere inclusi in considerazione della loro origine naturale e del loro 
utilizzo per le cure sanitarie e la tutela dell'ambiente. (Foglietta e altri)

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

Poprawka 1070
ZAŁĄCZNIK II, nowe pozycje

nr EINESC     nazwa/grupa     nr CAS nr EINESC     nazwa/grupa     nr CAS

232-350-7 Terpentyna 8006-64-2
232-304-6 Surowy olej talowy 8002-26-4
232-50-64 Sól wapniowa kwasu 
lignosulfonowego 8061-52-7
232-50-59 Sól sodowa kwasu 
lignosulfonowego 8061-51-6
232-50-85 Sól amonowa kwasu 
lignosulfonowego 8061-53-8
232-51-06 Kwas lignosulfonowy 8062-15-5

Or. en

Uzasadnienie

Annex II already contains many naturally occurring substances. In addition, Annex III also 
exempts crude mineral oil and coal and natural gas from registration. This justifies the 
exemption of wood turpentine, crude tall oil, lignosulphonates and other wood components 
from registration requirements by adding them to the list of Annex II.

Poprawkę złożyli Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, Anders Wijkman, 
Miroslav Ouzký

Poprawka 1071
ZAŁĄCZNIK II, nowa pozycja

nr EINESC     nazwa/grupa     nr CAS nr EINESC     nazwa/grupa     nr CAS
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265-995-8 Miazga celulozowa 65996-61-4

Or. en

Uzasadnienie

Annex II already contains many naturally occurring substances including multi component 
ones. 
Cellulose and starch are made up from the same monomeric saccharide, glucose. Glucose 
and starch are already included in Annex II. Therefore, cellulose pulp should also be added 
to the list of Annex II.  Natural polysaccharide cellulose is the main component of higher 
plant cell walls and is the most abundant organic compounds on earth. Approximately 50 % 
of all biomass materials is cellulose.  Cellulose is not classified as hazardous to human health 
or to the environment.

Poprawkę złożyli Karl-Heinz Florenz, Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 1072
ZAŁĄCZNIK II, nowe pozycje

nr EINECS nazwa/grupa nr CAS

232-296-4 Olej arachidowy
Ekstrakty i ich fizycznie modyfikowane pochodne.

8002-03-7

232-370-6 Olej sezamowy
Ekstrakty i ich fizycznie modyfikowane pochodne.

8008-74-0

232-316-1 Olej palmowy
Ekstrakty i ich fizycznie modyfikowane pochodne.

8002-75-3

232-282-8 Olej kokosowy
Ekstrakty i ich fizycznie modyfikowane pochodne.

8002-31-8

232-425-4 Olej z pestek daktyla
Ekstrakty i ich fizycznie modyfikowane pochodne.

8023-79-8

266-9-484 Masło z masłosza
Ekstrakty i ich fizycznie modyfikowane pochodne.

294-851-7 Tłuszcz z drzewa Illipe
Ekstrakty i ich fizycznie modyfikowane pochodne.

Olej z salu
Ekstrakty i ich fizycznie modyfikowane pochodne.
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Olej migdałowy
Ekstrakty i ich fizycznie modyfikowane pochodne.

8007-69-0

Olej z orzechów laskowych
Ekstrakty i ich fizycznie modyfikowane pochodne.

Olej z orzechów włoskich
Ekstrakty i ich fizycznie modyfikowane pochodne.

8024-09-7

Olej z orzechów nerkowca
Ekstrakty i ich fizycznie modyfikowane pochodne.

8007-24-7

Olej z orzechów brazylijskich
Ekstrakty i ich fizycznie modyfikowane pochodne.

Olej z orzechów pistacjowych
Ekstrakty i ich fizycznie modyfikowane pochodne.

Olej z orzechów macadamia
Ekstrakty i ich fizycznie modyfikowane pochodne.

Uwodorniony, wewnątrzcząsteczkowo zestryfikowany i 
frakcjonowany olej sojowy
Ekstrakty i ich fizycznie modyfikowane pochodne.

Uwodorniony, wewnątrzcząsteczkowo zestryfikowany i 
frakcjonowany olej z nasion rzepaku
Ekstrakty i ich fizycznie modyfikowane pochodne.

Uwodorniony, wewnątrzcząsteczkowo zestryfikowany i 
frakcjonowany olej słonecznikowy
Ekstrakty i ich fizycznie modyfikowane pochodne.

Uwodorniony, wewnątrzcząsteczkowo zestryfikowany i 
frakcjonowany olej palmowy
Ekstrakty i ich fizycznie modyfikowane pochodne.

Uwodorniony, wewnątrzcząsteczkowo zestryfikowany i 
frakcjonowany olej kokosowy
Ekstrakty i ich fizycznie modyfikowane pochodne.

Uwodorniony, wewnątrzcząsteczkowo zestryfikowany i 
frakcjonowany olej z pestek daktyla
Ekstrakty i ich fizycznie modyfikowane pochodne.

Soja, łupiny i mąki
Ekstrakty i ich fizycznie modyfikowane pochodne.

Rzepak, łupiny i mąki
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Ekstrakty i ich fizycznie modyfikowane pochodne.

Nasiona słonecznika, łupiny i mąki
Ekstrakty i ich fizycznie modyfikowane pochodne.

Or. en

Uzasadnienie

This annex is taken over from the Annex II of Directive 793/93/EC on the evaluation of 
existing substances. The entries in this annex have never been updated, show many 
inconsistencies that have never been adjusted. These inconsistencies should be lift by 
harmonising and completing these entries.
Most products of concern for the oils and fats sector are of natural origin (vegetable oils or 
made from vegetable oils).
The use of oils and fats as food or feed ingredients indicate that their properties and risks are 
considered to be adequately well known and that these ‘substances’ are safe to human health 
and the environment. They are highly regulated under Regulation 178/2002.
All derivatives from these oils and fats are naturally present in the oil and each component is 
merely extracted unmodified. 
Several oils (sunflower, soybean, safflower, linseed, corn, castor, rapeseed) and derivatives 
(lecithins, fatty acids) are already included in Annex II and exempted from registration. 
The list of oils and fats to be exempted can and should be completed because vegetable oils 
(seed, tropical and nut) share similar physical and chemical properties. There is no legitimate 
reason to exclude selectively several of them as they can be substituted in various 
applications (food, feed, non-food and non-feed).
Hydrogenated, interesterified and fractionated oils and fats are being used extensively in food 
applications such as margarine. Consequently, they are safe to human health and the 
environment.
Vegetable seeds, meals and by-products are being used extensively in feed applications. 
Therefore, they are safe to animal health and welfare, human health and the environment.

Poprawkę złożył Norbert Glante

Poprawka 1073
ZAŁĄCZNIK III ustęp 6

6. Produkty uboczne, chyba że są 
importowane lub wprowadzone do obrotu jako 
takie;

6. Produkty uboczne, chyba że są 
importowane lub wprowadzone jako takie 
do obrotu poza zamkniętym obiegiem;

Or. de
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Uzasadnienie

Nebenprodukte der Verhüttung von Kohle und Metall werden zur Energie- und 
Wärmeerzeugung genutzt. Sie werden vom verhüttenden Unternehmen in geschlossenen 
Systemen zu Strom- und Wärmeerzeugern weitergeleitet ("in den Verkehr gebracht") ohne mit 
der Allgemeinheit in Berührung zu kommen. Sie stellen somit keine Gefahr für Umwelt oder 
menschliche Gesundheit dar. Außerdem verringert ihr Einsatz die in Anspruchnahme 
natürlicher Energieträger wie Erdgas, Öl und Kohle. Durch eine Registrierungspflicht würde 
die Verwendung dieser Nebenprodukte unangemessen erschwert.

Poprawkę złożyli Dagmar Roth-Behrendt + Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Renate Sommer, Erna 

Hennicot-Schoepges + Werner Langen

Poprawka 1074
ZAŁĄCZNIK III ustęp 8

8. Minerały, rudy lub substancje 
występujące w naturze, jeżeli nie są 
zmienione chemicznie podczas procesu 
wytwarzania, chyba że spełniają kryteria 
klasyfikacji jako niebezpieczne zgodnie z 
dyrektywą 67/548;

8. Minerały, rudy lub substancje 
występujące w naturze (skreślenie);

Or. xm

Uzasadnienie

Organic and inorganic substances should be treated equally in the registration process. 
Potential risk arising from minerals, ores or other natural substances can be addressed with 
other Community-legislation or at other stages of REACH. (Roth-Behrendt)

The basic raw materials for the organic chemicals sector (natural gas, crude oil, coal) are 
exempt from the obligation to register, without qualification. This gives the organics sector an 
unfair competitive advantage over the metals and inorganics sector.
Many minerals and ores are highly complex materials whose composition can vary widely 
depending on their sources, thus leading to the potential for multiple registrations for e.g. 
"iron ore". The resulting very large number of minerals and ores would overwhelm the system 
during the first phase of registration (substances of more than 1000 tones per annum). 
(Oomen-Ruijten and others)

Herausnahme ist uneingeschränkt gerechtfertigt.(Langen)

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 1075
ZAŁĄCZNIK III ustęp 8



AM\565939PL.doc 23/85 PE 357.826v01-00

PL

8. Minerały, rudy lub substancje 
występujące w naturze, jeżeli nie są 
zmienione chemicznie podczas procesu 
wytwarzania, chyba że spełniają kryteria 
klasyfikacji jako niebezpieczne zgodnie z 
dyrektywą 67/548;

8. Minerały, rudy lub substancje 
występujące w naturze, jeżeli nie są 
zmienione chemicznie podczas procesu 
wytwarzania (skreślenie);

Or. en

Uzasadnienie

All naturally occurring substances (even those which are classified under Directive 67/548) 
should be exempted, because their inclusion would drastically increase the number of 
substances subject to registration. They were also exempted from the EINECS reporting 
criteria.  This is particularly true as naturally occurring substances include several thousands 
of substances most of them being of complex nature. Beside that they may change their 
composition due to seasonal and geographical conditions.

Poprawkę złożyli Liam Aylward + Avril Doyle

Poprawka 1076
ZAŁĄCZNIK III ustęp 8

8. Minerały, rudy lub substancje 
występujące w naturze, jeżeli nie są 
zmienione chemicznie podczas procesu 
wytwarzania, chyba że spełniają kryteria 
klasyfikacji jako niebezpieczne zgodnie z 
dyrektywą 67/548;

8. Minerały, rudy, i pozyskiwane z nich 
materiały otrzymywane w wyniku procesów 
transformacji mineralogicznej lub fizycznej 
lub substancje występujące w naturze, jeżeli 
nie są zmienione chemicznie podczas 
procesu przetwarzania.

Or. en

Uzasadnienie

Mineralogical transformation processes are chemical and/or physical processes by which 
mineral-based materials are transformed into other mineral-based materials. Energy is 
usually consumed during such processes. Typical examples are the transformation of mineral-
based raw materials such as chalk, clay, and sand, gypsum into mineral-based materials with 
an added value such as lime, cement, ceramics, glass and plaster. Organic raw materials 
such as natural gas, crude oil and coal are unconditionally exempted from the registration 
requirements. This exemption should also apply to the other raw materials as well. The draft 
REACH regulation discriminates, without any justification, between different types of raw 
materials (i.e., minerals, ores and substances occurring in nature on the one hand and 
natural gas, crude oil, and coal on the other), based solely on their source. Minerals, ores 
and substances occurring in nature are raw materials that come from nature and are not 
"chemicals" until subjected to chemical transformation processes.
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Furthermore, minerals, ores, substance occurring in nature and materials derived from them 
as described in the proposed amendment are characterized for an increasing number of 
applications by European Standards and are well defined by the associated test methods. 
Therefore, Chemical Safety Assessments (CSAs), Chemical Safety Reports (CSRs) and the 
information to be provided for registration are unlikely to improve the handling of the 
materials described in the proposed amendment and there is no necessity to burden them with 
the requirement of registration. (Aylward)

Mineralogical transformation processes are chemical and/or physical processes e.g. using 
energy by which mineral-based materials are transformed into other mineral-based materials 
such as chalk, clay, sand, gypsum into lime, cement, ceramics, glass and plaster. This process 
changes the physical properties but not the chemical hazard profile of the material. In order 
to avoid duplication and overloading the system they should be exempt together with other 
basic organic and inorganic raw materials. (Doyle)

Poprawkę złożyła Mojca Drčar Murko

Poprawka 1077
ZAŁĄCZNIK III ustęp 8

8. Minerały, rudy lub substancje 
występujące w naturze, jeżeli nie są 
zmienione chemicznie podczas procesu 
wytwarzania, chyba że spełniają kryteria 
klasyfikacji jako niebezpieczne zgodnie z 
dyrektywą 67/548;

8. Minerały, rudy, koncentraty lub 
substancje występujące w naturze, jeżeli nie 
są zmienione chemicznie podczas procesu 
wytwarzania, chyba że spełniają kryteria 
klasyfikacji jako niebezpieczne zgodnie z 
dyrektywą 67/548;

Or. en

Uzasadnienie

The basic raw materials for the organic chemicals sector (natural gas, crude oil, coal) are 
exempt from the obligation to register. This gives the organics sector an unfair and 
significant competitive advantage over the metals and inorganics sector as the basic raw 
materials for the latter sectors and minerals and ores. When shipped in bulk directly to 
installations that are already subject to existing EU workplace protection regulation and the 
IPPC Directive 96/61/EC, the concentrates represent a limited risk for public health and 
environment.

Poprawkę złożyli Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Poprawka 1078
ZAŁĄCZNIK III ustęp 8

8. Minerały, rudy lub substancje występujące 8. Minerały, rudy lub substancje 
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w naturze, jeżeli nie są zmienione chemicznie 
podczas procesu wytwarzania, chyba, że 
spełniają kryteria klasyfikacji jako 
niebezpieczne zgodnie z dyrektywą 57/548;

występujące w naturze, jeżeli nie są 
zmienione chemicznie podczas procesu 
wytwarzania, chyba, że spełniają kryteria 
klasyfikacji jako niebezpieczne zgodnie z 
dyrektywą 57/548; dotyczy to również 
metali i stopów o dużych rozmiarach.

Or. de

Uzasadnienie

Bei diesen Stoffen handelt es sich ebenfalls, sofern sie nicht bei der Verarbeitung chemisch 
verändert wurden, um ungefährliche Stoffe

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 1079
ZAŁĄCZNIK III ustęp 8

8. Minerały, rudy lub substancje 
występujące w naturze, jeżeli nie są 
zmienione chemicznie podczas procesu 
wytwarzania, chyba, że spełniają kryteria 
klasyfikacji jako niebezpieczne zgodnie z 
dyrektywą 67/548.

8. Minerały, rudy lub substancje 
występujące w naturze, jeżeli nie są 
zmienione chemicznie, w tym substancje 
pochodzenia roślinnego określone w art. 3, 
a mianowicie produkt pochodzenia 
roślinnego jest substancją złożoną, 
otrzymaną w wyniku fizycznego 
przetworzenia całości lub części rośliny 
poprzez ekstrakcję, destylację, wyciskanie, 
frakcjonowanie, oczyszczanie, zagęszczanie 
lub fermentację, której skład różni się w 
zależności od rodzaju, gatunku, warunków 
wzrostu i zbioru rośliny oraz sposobu jej 
przetwarzania.

Or. fr

Uzasadnienie

Il parait important d'introduire une définition spécifique des produits dérivés de plantes afin 
de clarifier un cadre d'exemption et assurer une sécurité légale.

Les produits issus de plantes ne sont pas des produits chimiquement comme précisé dans le 
projet de la Commission, aussi ils doivent donc être distinguées des autres substances 
couvertes dans REACH. La plupart des substances naturelles répondent à l'un ou l'autre des 
critères de classification de la directive 67/548.
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Les substances dérivées de plantes sont des matériaux « traditionnels », généralement 
produites par des agriculteurs ou de petites entreprises du secteur agricole, situés tant dans 
l'Union Européenne que hors de celle-ci et notamment dans de nombreux pays en voie de 
développement et dans les zones ultrapériphériques.

Au regard de leur complexité, de leur variabilité et de leur diversité, l'enregistrement selon 
REACH sera impossible. Soumettre toutes les qualités de ces substances naturelles à 
l'enregistrement ne sera pas possible, comme il n'est pas envisageable de n'enregistrer qu'une 
seule qualité particulière.

D'autre part, l'enregistrement de ces produits dans REACH n'apportera pas d'éléments 
significatifs par rapport aux objectifs essentiels poursuivis par ce projet.

Poprawkę złożyli Norbert Glante + Johannes Blokland + Richard Seeber

Poprawka 1080
ZAŁĄCZNIK III ustęp 9

9. Gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel. 9. Gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel i koks.

Or. xm

Uzasadnienie

Koks ist von der Registrierungspflicht auszunehmen, weil es sich bei diesem Produkt um von 
gewissen Gasen bereinigte Kohle handelt, das dieselbe rechtliche Behandlung wie Kohle 
erfahren sollte. (Glante) 

Cokes kunnen uitgezonderd worden door het opnemen in Bijlage III.  Waarneer de 
schadelijke stoffen uit kolen gehaald worden onstaan er cokes.  Kolen zijn al vrijgesteld onder 
Bijlage III.  Cokes zijn schoner dan kolen en kunnen daarom uitgezonderd worden. 
(Blokland)

Coke is a product which results from de-gasifying coal. In this process benzene, toluene, 
xylene, tar and other materials are extracted from coal and hence coke has fewer intrinsic 
hazardous properties and should therefore be exempted from registration.(Seeber)

Poprawkę złożyła Eija-Riitta Korhola

Poprawka 1081
ZAŁĄCZNIK III ustęp 9

9. Gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel. 9. Gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel, koks, 
żelazostopowy gaz procesowy, gaz 
koksowniczy, gaz wielkopiecowy, gaz 
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zasadowego konwertora tlenowego.

Or. en

Uzasadnienie

The process gases are produced and used within closed systems. All transport is by pipe line 
and the gases are never encountered by the general public.
Coke is a product which results from de-gasifying coal. In this process benzene, toluene, 
xylene , tar and other materials are extracted from coal and hence coke has fewer intrinsic 
hazardous properties and should therefore be exempted from registration. 
The specified gases are produced as by-products in coke ovens and integrated steel mills. 
They are used, like natural gas, oil and coal, to produce energy and heat. They should 
therefore be treated equally with the natural energy sources and, hence, be exempt from the 
obligation to register.

Poprawkę złożyli Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Poprawka 1082
ZAŁĄCZNIK III ustęp 9

9. Gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel. 9. Gaz ziemny, gaz koksowniczy, gaz 
wielkopiecowy, gaz konwertorowy z procesu 
otrzymywania stali metodą konwertorowo-
tlenową, ropa naftowa, węgiel i koks.

Or. de

Uzasadnienie

Die Prozessgase werden innerhalb geschlossener Systeme erzeugt und verwendet. Ihr 
Transport erfolgt innerhalb Rohrleitungen und die Gase kommen mit der Allgemeinheit 
nicht in Berührung.

Koks ist ein Produkt das durch die Entgasung von Kohle entsteht. In diesem 
Herstellungsprozess werden Benzol, Toluol, Xylen, Teer und andere Stoffe aus der Kohle 
herausgezogen, so dass Koks weniger intrinsische Risiken birgt als Kohle und daher 
ebenso wie Kohle von der Pflicht zur Registrierung ausgenommen werden sollte.

Die spezifizierten Gase werden in Kokereien und integrierten Stahlwerken als 
Nebenprodukt erzeugt. Sie werden, wie Erdgas, Öl und Kohle, zur Energie- und 
Wärmeerzeugung verwendet. Deshalb sollten sie genau so behandelt werden wie die 
natürlichen Energieträger, nämlich von der Registrierung ausgenommen werden.
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Poprawkę złożyli Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter Olajos, 
Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Erna Hennicot-Schoepges

Poprawka 1083
ZAŁĄCZNIK III ustęp 9

9. Gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel. 9. Gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel, koks, 
gaz koksowniczy, gaz wielkopiecowy, gaz 
zasadowego konwertora tlenowego.

Or. en

Uzasadnienie

The process gases are produced and used within closed systems. All transport is by pipe line 
and the gases are never encountered by the general public.
Coke is a product which results from de-gasifying coal. In this process benzene, toluene, 
xylene , tar and other materials are extracted from coal and hence coke has fewer intrinsic 
hazardous properties and should therefore be exempted from registration. 
The specified gases are produced as by-products in coke ovens and integrated steel mills. 
They are used, like natural gas, oil and coal, to produce energy and heat. They should 
therefore be treated equally with the natural energy sources and, hence, be exempt from the 
obligation to register.

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

Poprawka 1084
ZAŁĄCZNIK III ustęp 9

9. Gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel. 9. Gaz ziemny, gaz płynny (LPG), ropa 
naftowa, węgiel.

Or. it

Uzasadnienie

Il GPL dovrebbe essere inserito nell’Allegato III della norma REACH in considerazione delle 
sue origini naturali, delle sue analogie con altri prodotti naturali elencati nell’Allegato III e 
dei suoi ben noti effetti sulla sicurezza, la salute e l’ambiente.

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 1085
ZAŁĄCZNIK III ustęp 9
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9. Gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel. 9. Gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel oraz 
pokrewne produkty stosowane w wielkich 
piecach lub przy produkcji stali.

Or. de

Uzasadnienie

Die Produkte entstehen bei der Verwendung in Hochöfen oder bei der Stahlherstellung und 
sind daher wie natürliche Energieressourcen zu bewerten. Diese Beiprodukte sollten daher 
von der Registrierung ausgenommen werden.

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 1086
ZAŁĄCZNIK III ustęp 9 a (nowy)

9a. Metale i stopy, dla których istnieją 
oceny ryzyka.

Or. de

Uzasadnienie

Unverhältnismäßig hoher Aufwand einer Registrierung, da jahrzehntelange Erfahrungswerte 
vorliegen, die auf kein Risiko für Mensch und Umwelt schließen lassen.

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 1087
ZAŁĄCZNIK III ustęp 9 b (nowy)

9b. Celuloza do produkcji papieru.

Or. de

Uzasadnienie

Ein Risiko für Mensch und Umwelt ist auszuschließen.

Poprawkę złożył Jonas Sjöstedt

Poprawka 1088
ZAŁĄCZNIK IV ETAP 1
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ETAP 1 – ZBIERANIE ISTNIEJĄCYCH 
INFORMACJI I DZIELENIE SIĘ NIMI

ETAP 1 – ZBIERANIE ISTNIEJĄCYCH 
INFORMACJI I DZIELENIE SIĘ NIMI

Rejestrujący powinien zebrać wszystkie 
istniejące dane pochodzące z badań, a 
dotyczące substancji przeznaczonej do 
rejestracji. Gdziekolwiek jest to możliwe, 
dokumenty rejestracyjne powinny być 
składane przez konsorcja, zgodnie z 
przepisami art. 10 lub 17. Pozwoli to na 
dzielenie się danymi pochodzącymi z badań, 
a tym samym na uniknięcie niepotrzebnych 
badań i ograniczenie kosztów. Rejestrujący 
powinien także zebrać wszystkie dostępne 
informacje dotyczące substancji. Powinny 
one objąć dane alternatywne (np. 
modelowanie zależności między budową 
chemiczną a aktywnością (Q)SAR, dane 
przekrojowe (ang. read across) z innych 
substancji, dane z badań in vitro, dane 
epidemiologiczne), które mogą pomóc w 
stwierdzeniu istnienia lub braku 
niebezpiecznych właściwości substancji i 
które mogą w niektórych przypadkach 
zastąpić wyniki badań na zwierzętach.
Dodatkowo należy zebrać informacje 
dotyczące narażenia, zastosowania i 
środków zarządzania ryzykiem, zgodnie z 
art. 9 i załącznikiem V. Biorąc pod uwagę 
wszystkie te informacje razem, rejestrujący 
będzie mógł określić potrzebę uzyskania 
dalszych informacji.

Rejestrujący powinien (powinni) zebrać 
wszystkie istniejące dane pochodzące z
badań, a dotyczące substancji przeznaczonej 
do rejestracji. Potencjalni rejestrujący 
powinni dzielić się danymi pochodzącymi z 
badań, co pozwoli tym samym na uniknięcie 
niepotrzebnych badań i ograniczenie 
kosztów. Rejestrujący powinien (powinni) 
także zebrać wszystkie dostępne informacje 
dotyczące substancji. Powinny one objąć 
dane alternatywne (np. modelowanie 
zależności między budową chemiczną a 
aktywnością (Q)SAR, dane przekrojowe 
(ang. read across) z innych substancji, dane 
z badań in vitro, dane epidemiologiczne), 
które mogą pomóc w stwierdzeniu istnienia 
lub braku niebezpiecznych właściwości 
substancji i które mogą w niektórych 
przypadkach zastąpić wyniki badań na 
zwierzętach. Dodatkowo należy zebrać 
informacje dotyczące narażenia, 
zastosowania i środków zarządzania 
ryzykiem, zgodnie z art. 9 i załącznikiem V. 
Biorąc pod uwagę wszystkie te informacje 
razem, rejestrujący będzie mógł (będą 
mogli) określić potrzebę uzyskania dalszych 
informacji.

Or. en

Uzasadnienie

Consequential amendment as part of OSOR package.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 1089
ZAŁĄCZNIK IV część 3 ustęp 3.4

3.4 Forma (substancja, preparat lub wyrób) 
i/lub forma fizyczna, w której substancja jest 
dostępna dla dalszych użytkowników. 

3.4 Forma (substancja, preparat lub wyrób) 
i/lub forma fizyczna, w której substancja jest 
dostępna dla dalszych użytkowników. 
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Stężenie lub zakres stężeń substancji w 
preparatach dostępnych dla dalszych 
użytkowników oraz ilości substancji w 
produktach dostępnych dla dalszych 
użytkowników.

3.4 Forma (substancja, preparat lub wyrób)
i/lub forma fizyczna, w której substancja jest 
dostępna dla dalszych użytkowników:

Stężenie lub zakres stężeń substancji w 
preparatach dostępnych dla dalszych 
użytkowników oraz ilości substancji w 
produktach dostępnych dla dalszych 
użytkowników.

3.4 Forma (substancja, preparat lub wyrób) 
i/lub forma fizyczna, w której substancja jest 
dostępna dla dalszych użytkowników i/lub 
konsumentów:

Or. de

Uzasadnienie

Da die Definition „nachgeschaltete Anwender“ Verbraucher nicht einschließt, ist darauf zu 
achten, dass auch Informationen über Form und Aggregatszustand in dem der Stoff an den 
Verbraucher gelangt, verfügbar gemacht werden.

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

Poprawka 1090
ZAŁĄCZNIK IV część 3 ustęp 3 xxx 3.7

Gdzie to właściwe, wskazanie zastosowań, 
których rejestrujący nie zaleca wraz z
uzasadnieniem (m.in.pozastatutowe 
zalecenia dostawcy). Nie musi to być lista
wyczerpująca.

Gdzie to właściwe, wskazanie zastosowań, 
których rejestrujący nie zaleca wraz z
uzasadnieniem (m.in.pozastatutowe 
zalecenia dostawcy). (Skreślenie) Musi to 
być lista wyczerpująca.

Or. it

Uzasadnienie

Si ritiene necessario che l’elenco sia completo sia per evitare che l’utilizzatore faccia un uso 
improprio della sostanza sia che lo stesso avvii studi sulla sostanza per uno specifico utilizzo 
che porti certamente a risultati negativi.

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 1091
ZAŁĄCZNIK IV część 5

5. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE 
BEZPIECZNEGO STOSOWANIA:

Część 5 skreślono
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Or. en

Uzasadnienie

The additional basic information on exposure helps companies to develop their safety data 
sheet or guidance on safe use and enables the Agency to screen dossiers submitted to identify 
priority substances in the tonnage range between 1 and 10 tonnes for which the information 
set out in Annex V should be generated.
Point 5 of Annex IV of the Commission proposal is moved to a new Annex I ba (new), as it 
contains information on risk management for substances which are not classified as 
dangerous, by following the structure of the safety data sheet of Annex I ba  (new).
(amendment linked to Article 5(4))

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 1092
ZAŁĄCZNIK IV część 5 a (nowa)

ZAŁĄCZNIK IV, część 5a (nowa)

5a. Informacja dotycząca narażenia dla substancji w ilościach od 1 do 10 ton

5a.1 Kategoria głównego stosowania: 
5a.1.1 a) stosowanie przemysłowe

b) stosowanie zawodowe
c) stosowanie przez konsumentów

5a.1.2 Specyfikacja dla stosowania przemysłowego i zawodowego:
a) stosowanie w systemie zamkniętym
b) stosowanie, którego wynikiem jest uwzględnienie w matrycy
c) wąskie stosowanie
d) szerokie stosowanie

5a.2 Najbardziej znacząca(e) droga(i) narażenia

5a.2.1 Narażenie człowieka:
a) doustna
b) skórna
c) wziewna

5a.2.2 Narażenie środowiska:
a) woda
b) powietrze
c) odpady
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5a.3 Czas trwania narażenia
a) przypadkowe
b) okazjonalne
c) ciągłe/częste

Or. en

Uzasadnienie

The additional basic information on exposure helps companies to develop their safety data 
sheet or guidance on safe use and enables the Agency to screen dossiers submitted to identify 
priority substances in the tonnage range between 1 and 10 tonnes for which the information 
set out in Annex V should be generated.
Point 5 of Annex IV of the Commission proposal is moved to a new Annex I ba (new), as it 
contains information on risk management for substances which are not classified as 
dangerous, by following the structure of the safety data sheet of Annex I ba (new).
(amendment linked to Article 5(4))

Poprawkę złożyła Mojca Drčar Murko

Poprawka 1093
ZAŁĄCZNIK IV część 5 a (nowa)

ZAŁĄCZNIK IV, część 5 a (nowa)

5a. Informacje dodatkowe

5a.1 Kategoria głównego stosowania:

5a.1.1 a) stosowanie przemysłowe
b) stosowanie zawodowe
c) stosowanie przez konsumentów

5a.1.2 Specyfikacja dla stosowania przemysłowego i zawodowego:

a) stosowanie w systemie zamkniętym
b) stosowanie, którego wynikiem jest uwzględnienie w matrycy
c) wąskie stosowanie
d) szerokie stosowanie

5a.2 Znacząca(e) droga(i) narażenia:

5a.2.1 Narażenie człowieka:

a) doustna
b) skórna
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c) wziewna

5a.2.2 Narażenie środowiska:

a) woda
b) powietrze
c) odpady stałe

5a.3 Schemat narażenia:

a) przypadkowe/rzadkie
b) okazjonalne
c) ciągłe/częste

Or. en

Uzasadnienie

Registrants of substances in quantities below 10 tonnes are exempted from the requirement 
for a full chemical safety assessment, as this would be disproportionate. In order to arrive at 
a basic consideration of possible risk, as well as to allow for prioritisation on the basis of 
possible risk, a basic exposure assessment is necessary. This can be achieved most effectively 
through the application of a system based on basic exposure categories.

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 1094
ZAŁĄCZNIK IV a (nowy)

Załącznik IV a (nowy)
w sprawie ustalania priorytetów dla rejestracji substancji od 1 do 100 ton

Ustalanie priorytetów dla substancji powinno zależeć od potencjalnego ryzyka z nią 
związanego, w tym jej ilości, właściwości i narażenia na kontakt. Zasadnicze znaczenie ma 
zidentyfikowanie substancji niosących potencjalnie wysokie ryzyko, jak również właściwy 
rozdział środków w celu zajęcia się nimi w pierwszej kolejności. Ustalanie priorytetów na 
podstawie ryzyka zapewnia także gromadzenie danych/ informacji na temat wszystkich 
substancji w ciągu 5 lat i wczesne rejestrowanie substancji niosących potencjalnie większe 
ryzyko. 

Zestaw informacyjny zawierał będzie dane dotyczące właściwości i narażenia określające 
ryzyko:

- właściwości fizyko-chemiczne: forma fizyczna (wielkość cząstki), temperatura topnienia, 
temperatura wrzenia, gęstość względna, prężność pary, współczynnik podziału 
oktanol/woda, rozpuszczalność w wodzie, temperatura zapłonu; 
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- biodegradacja; 
- ostra toksyczność (daphnia); 
- ostra toksyczność – droga doustna, skórna, inhalacyjna (jedna droga narażenia); 
- podrażnienie skóry; 
- podrażnienie oczu; 
- uczulenie skóry (jeśli nie wskazano, że nie dotyczy); 
- test bakteryjny na genotoksyczność (metoda Amesa); 
- informacje o klasyfikacji i oznakowaniu; 
- ogólne informacje o narażeniu i zastosowaniu.

Niniejsze właściwości i dane o narażeniu decydują o sklasyfikowaniu w poszczególnych 
kategoriach narażenia, które z kolei mają stanowić kategorię zastosowań.

Rejestracja w ramach REACH powinna uwzględniać proste narzędzie ustalania priorytetów 
łączące ilość z potencjalnie wysokim ryzykiem. Aktualnie grupa ds. Programów Wdrażania 
REACH (RIP) w ramach Komisji określa procedurę ustalania priorytetów nie jako pełną 
ocenę zagrożeń przy stosowaniu wszystkich substancji produkowanych lub importowanych 
w mniejszej ilości, ale jako narzędzie wspomagające przy identyfikacji tych substancji, które 
będą wcześniej objęte przez REACH.

Podstawową ideą projektu jest wykorzystanie systemu oceny potencjalnego wewnętrznego 
zagrożenia ze strony substancji poprzez jej zdolność do wywoływania narażenia w związku z 
jej zastosowaniem końcowym, tak jak to określają następujące elementy:

Wysokopriorytetowe kryteria zagrożenia

Klasyfikacja                                E, F+, T+, T, N, R42, R43

Narażenie (człowieka)

Możliwość narażenia         Wysoka Średnia Niska  
Prężność pary (hPa)   >100 10-100 5-10
Pylność Niezwykle Pylna Mało

pylna pylna
Analogia Mąka Cukier Granulki

granulowany

Wysokopriorytetowa możliwość narażenia (środowiska naturalnego)

Trudność biodegradacji i zdolność do bioakumulacji (log Kow >3)

Wysokopriorytetowy stosunek zastosowania do ilości
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Ilość 1-10 ton i stosowanie przez konsumentów
Ilość 10-100 ton i stosowanie przez konsumentów lub zawodowe

Ustalanie priorytetów na podstawie powyższych informacji:

Wysoki priorytet: substancja spełnia następujące warunki:
wysokopriorytetowe kryteria zagrożenia ORAZ
wysoka możliwość narażenia człowieka lub wysoka możliwość narażenia środowiska 
naturalnego ORAZ
wysokopriorytetowy stosunek zastosowania do ilości

Substancje te podlegają rejestracji zgodnie z art. 21 ust. 2 lit. b)

Pozytywne wskazanie na zagrożenie oraz (możliwość narażenia człowieka lub środowiska 
naturalnego) oraz stosunek zastosowania do ilości = wcześniejsza rejestracja

Or. en

Uzasadnienie

Linked to amendment to article 20 a (new).

Poprawkę złożyli Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Poprawka 1095
ZAŁĄCZNIK IV a

Załącznik IVa (nowy)

Kryteria klasyfikacji wg stopni priorytetowości

Niniejszy załącznik ustala kryteria klasyfikacji substancji pod względem ryzyka wg stopni 
priorytetowości od 1 do 3. W dalszej części załącznik definiuje kryteria przyporządkowania 
toksyczności, poziomu ilościowego i zastosowania. Klasyfikacji dokonuje w ramach procedury 
rejestracji zgodnie z art. 9 c) sam producent lub importer, natomiast w ramach procedury 
wstępnej rejestracji zgodnie z art. 26 b ust. 1 dokonuje jej Agencja.

Schemat przyporządkowania dla stopni priorytetowości

Stopień priorytetowości 1

Toksyczność Poziom ilościowy Zastosowanie

wysoka 1 otwarte
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wysoka 1 zamknięte
wysoka 2 otwarte
wysoka 3 otwarte

wszystkie substancje CMR, PBT i POP
Stopień priorytetowości 2

Toksyczność Poziom ilościowy Zastosowanie

wysoka 2 zamknięte
wysoka 3 zamknięte
średnia 1 otwarte
średnia 2 otwarte
średnia 3 otwarte
średnia 1 zamknięte

Stopień priorytetowości 3

Toksyczność Poziom ilościowy Zastosowanie

średnia 2 zamknięte
średnia 3 zamknięte
niska we wszystkich kombinacjach

2. Definicja kryteriów przyporządkowania
2.1 Stopnie toksyczności
2.1.1 Wysoka toksyczność

„Wysoka toksyczność” obowiązuje dla substancji, które z powodu właściwości toksycznych 
zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG zostały sklasyfikowane jako:

silnie trujące,
trujące,
rakotwórcze,
mutagenne,
mające szkodliwy wpływ na rozrodczość,
szkodliwe dla środowiska naturalnego, R 50, R 53.

Inne substancje, co do których producent lub importer wie lub przypuszcza, iż posiadają one 
odpowiednie właściwości toksyczne lub w przypadku których na podstawie cech strukturalnych 
i fizycznych lub chemicznych substancji istnieje podejrzenie, że posiadają one odpowiednie 
właściwości toksyczne lub należą do grupy substancji CMR, PBT i POP, neleży również 
zaklasyfikować jako „wysoce toksyczne”.

2.1.2 Średnia toksyczność
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„Średnia toksyczność” obowiązuje dla substancji, które z powodu właściwości toksycznych 
zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG zostały sklasyfikowane jako:

szkodliwe dla zdrowia,
szkodliwe dla środowiska naturalnego, o ile nie zaklasyfikowane jako „wysoce toksyczne”.

Inne substancje, co do których producent lub importer wie lub przypuszcza, iż posiadają one 
właściwości toksyczne klasyfikujące je jako „średnio toksyczne”, należy również 
zaklasyfikować do tej grupy.

2.1.3 Niska toksyczność

„Niska toksyczność” obowiązuje dla wszystkich substancji, których nie sklasyfikowano jako 
„wysoce toksyczne” lub „średnio toksyczne”.

2.2 Poziomy ilościowe,

przy czym w ramach rejestracji wstępnej zgodnie z art. 26 i kolejnymi w przypadku kilku 
producentów i/lub importerów decyduje całkowita ilość, jaką wyprodukowano bądź 
importowano:

2.2.1 Poziom ilościowy 1

„Poziom ilościowy 1” obowiązuje przy całkowitej ilości przekraczającej 1 000 ton rocznie.

2.2.2 Poziom ilościowy 2

„Poziom ilościowy 2” obowiązuje przy całkowitej ilości powyżej 100 do 1 000 ton rocznie.

2.2.3 Poziom ilościowy 3

„Poziom ilościowy 3” obowiązuje przy całkowitej ilości powyżej 1 do 100 ton rocznie.

2.3 Zastosowanie

Zastosowanie klasyfikuje się w następujący sposób z uwzględnieniem stopnia narażenia:

2.3.1 Zastosowanie otwarte

„Zastosowanie otwarte” obowiązuje przy otwartym stosowaniu w przemyśle i handlu, jak 
również w przypadku stosowania przez konsumentów.

2.3.2 Zastosowanie zamknięte

„Zastosowanie zamknięte” obowiązuje przy zamkniętym stosowaniu w przemyśle i handlu.

Or. de
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Uzasadnienie

Mit Anhang IV a wird ein einfaches und praktikables Instrument geschaffen, das wegen seiner 
klaren Kriterien im Registrierungsverfahren dem Hersteller und Importeur, im 
Vorregistrierungsverfahren der Agentur ermöglicht, Stoffe risikoorientiert zuzuordnen. Damit 
wird eine Grundlage für risikoabhängige Informationsanforderungen geschaffen. Die 
Zuordnung ist auch Grundlage für die Entscheidung, welche Stoffe vorrangig zu betrachten 
sind.

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 1096
ZAŁĄCZNIK IV a (nowy)

ZAŁĄCZNIK IV a (nowy)
Dalsze kryteria dla badań przesiewowych 
substancji w ilościach od 1 do 10 ton

Or. en

Uzasadnienie

Follows amendment on Article 43aa 5(new). This annex should be completed by the Agency 
later (amendment linked to Article 5(4)).

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 1097
ZAŁĄCZNIK V, część wprowadzająca akapit 1

Kolumna 1 niniejszego załącznika ustanawia 
zakres standardowych informacji 
wymaganych dla wszystkich substancji 
produkowanych lub importowanych w 
ilościach co najmniej 1 tony zgodnie z 
przepisami art. 11 ust. 1 lit. (a). Kolumna 2 
niniejszego załącznika zawiera szczególne 
przepisy, zgodnie z którymi standardowe 
wymagane informacje mogą zostać 
pominięte, zastąpione innymi informacjami, 
dostarczone na innym etapie lub 
dostosowane w inny sposób. Jeżeli spełnione 
są warunki, w ramach których kolumna 2 
pozwala na dostosowania, rejestrujący jasno 
potwierdza ten fakt oraz powody każdego 
dostosowania, zgodnie z przepisami 

Kolumna 1 niniejszego załącznika ustanawia 
zakres standardowych informacji dla 
substancji produkowanych lub 
importowanych w ilościach co najmniej 1 
tony rocznie. Informacje określone w 
kolumnie 1 są wymagane dla wszystkich 
substancji produkowanych lub 
importowanych w ilościach co najmniej 10 
ton zgodnie z przepisami art. 11 ust. 1 lit. 
(b) do (d). Dla substancji w ilościach od 1 
do 10 ton, w dossier rejestracyjnym 
wymagane są wszystkie dostępne 
informacje o właściwościach substancji, 
obejmujące co najmniej właściwości 
fizykochemiczne zgodnie z przepisami art. 
11 ust. 1 lit. (a). Kolumna 2 niniejszego 
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właściwych pozycji w dossier 
rejestracyjnym.

załącznika zawiera szczególne przepisy, 
zgodnie z którymi standardowe wymagane 
informacje mogą zostać pominięte, 
zastąpione innymi informacjami, 
dostarczone na innym etapie lub 
dostosowane w inny sposób. Jeżeli spełnione 
są warunki, w ramach których kolumna 2 
pozwala na dostosowania, rejestrujący jasno 
potwierdza ten fakt oraz powody każdego 
dostosowania, zgodnie z przepisami 
właściwych pozycji w dossier 
rejestracyjnym.

Or. en

Uzasadnienie

Follows amendment to Article 11 (1) a) (Amendment linked to Article 5(4)).

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 1098
ZAŁĄCZNIK V, część wprowadzająca akapit 1 a (nowy)

Na poziomie niniejszego załącznika, 
rejestrujący musi przedstawić propozycję i 
harmonogram wypełniania wymagań w 
zakresie informacji określonych w tym 
załączniku, zgodnie z art.11 ust. 1 lit.(a), o 
ile jest to związane z testami na 
kręgowcach.

Or. en

Uzasadnienie

Linked to Amendments of Recital 47 and Article 11 (1). In order to prevent animal testing and 
save costs for industry, and as data from animal tests should only be provided if necessary for 
the safety assessment of a substance, testing proposals involving tests on vertebrate animals 
for provision of the information specified in Annex V should also be submitted.

Poprawkę złożyła Mojca Drčar Murko

Poprawka 1099
ZAŁĄCZNIK V, część 5 a i b (nowa)
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Punkt 5a ma zawierać co następuje:
- Stan substancji w temperaturze 

20ºC i 101,3 kPa
- Prężność pary
- Rozpuszczalność w wodzie
- Współczynnik podziału n-oktanol/ 

woda
- Temperatura zapłonu
- Palność
- Właściwości wybuchowe
- Granulometria (jeśli dotyczy)

Punkt 5b ma zawierać co następuje:
- Temperatura topnienia/zamarzania
- Temperatura wrzenia
- Gęstość względna
- Napięcie powierzchniowe
- Temperatura samozapłonu
- Właściwości utleniające

Or. en

Uzasadnienie

Point 5 to be divided into two parts:
Point 5a to include mandatory physicochemical information;
Point 5b to include physicochemical information that may be additionally requested

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 1100
ZAŁĄCZNIK V, część 6 kolumna 1 ustęp 6.3

6. 3. Uczulenie skóry 6. 3. Uczulenie skóry
Ocena tego kierunku działania zawiera
następujące kolejno po sobie etapy:

Ocena tego kierunku działania zawiera 
następujące kolejno po sobie etapy:

(1) ocena dostępnych danych z badań na 
ludziach i zwierzętach,

(1) ocena dostępnych danych z badań na 
ludziach i zwierzętach,

(2) test lokalnych węzłów limfatycznych 
(LLNA).

(2) Ocena według wagi dowodów 
obejmująca:
(i) Skomputeryzowany system ekspercki / 
modelowanie (Q)SAR (np. DEREK)
(ii) Badanie in vitro przenikania przez 
skórę (OECD 428)
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(iii) Badanie in vitro wiązania z białkiem 
(np. albumina osocza ludzkiego)
Jeśli substancja chemiczna nie ma 
fragmentów strukturalnych, wskazujących 
na zagrożenie, nie przenika przez skórę i 
nie wiąże się z białkiem, to nie ma zdolności 
do uczulania i odwrotnie. W przypadku 
mieszanych wyników pozytywnych i 
negatywnych wymagana byłaby – w 
oparciu o zasadę ostrożności – opinia 
eksperta.

Or. en

Uzasadnienie

Directive 86/609 requires non-animal tests to be used where reasonably and practicably 
available. The animal test in REACH  is not validated to modern standards and should thus 
be replaced, as the use of non-validated animal tests is unacceptable ethically and 
scientifically.  Studies showing scientific weaknesses of the test and explaining the proposed 
alternative strategy are cited in  "Non-Animal Testing Strategies for REACH" (see 
www.reachnonanimaltests.org).  The alternative is scientifically sound. Where uncertainties 
remain about the properties of a substance, it should be subject to control measures.

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 1101
ZAŁĄCZNIK V, część 6 kolumna 2 ustęp 6.3, etap 2

6.3. Nie trzeba przeprowadzać etapu 2 jeżeli: 6.3. Nie trzeba przeprowadzać etapu 2 jeżeli:

– substancja jest korozyjna, bardzo 
toksyczna lub drażniąca w kontakcie ze 
skórą; lub
– substancja jest mocnym kwasem (pH < 
2,0) lub zasadą (pH > 11,5); lub
– substancja jest łatwopalna w powietrzu w 
temperaturze pokojowej.
Jeżeli klasyfikacja substancji jako 
uczulającej dla skóry jest możliwa na 
podstawie wyników pierwszego etapu, 
następne etapy mogą być pominięte, a 
rejestrujący sklasyfikuje substancję jako 
uczulającą dla skóry.

Jeżeli klasyfikacja substancji jako 
uczulającej dla skóry jest możliwa na 
podstawie wyników pierwszego etapu, 
następne etapy mogą być pominięte, a 
rejestrujący sklasyfikuje substancję jako 
uczulającą dla skóry.
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Jeżeli test LLNA nie jest wystarczający dla 
danej substancji, może zostać użyty test 
maksymalizacji na świnkach morskich 
(GPM).

Or. en

Uzasadnienie

Directive 86/609 requires non-animal tests to be used where reasonably and practicably 
available. The animal test in REACH  is not validated to modern standards and should thus 
be replaced, as the use of non-validated animal tests is unacceptable ethically and 
scientifically.  Studies showing scientific weaknesses of the test and explaining the proposed 
alternative strategy are cited in  "Non-Animal Testing Strategies for REACH" (see 
www.reachnonanimaltests.org).  The alternative is scientifically sound. Where uncertainties 
remain about the properties of a substance, it should be subject to control measures

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 1102
ZAŁĄCZNIK V, część 6 kolumna 2 ustęp 6.4

6.4 Dalsze badania mutagenności będą 
rozważane w przypadku uzyskania 
pozytywnych wyników.

6.4 Dalsze badania mutagenności in vitro 
będą rozważane w przypadku uzyskania 
pozytywnych wyników.

Or. en

Uzasadnienie

Further mutagenicity studies should be limited to in vitro mutagenicity studies.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Chris Davies, Lena Ek, Anders Wijkman + 
Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Mary Honeyball + Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Poprawka 1103
ZAŁĄCZNIK V, część 6 kolumna 1 i 2 ustęp 6.4.1 a (nowy)

Kolumna 1 Kolumna 2
6.4.1.a. Badanie cytogenetyczne in vitro 
komórek ssaków

6.4.1.a. Nie trzeba przeprowadzać badania 
jeżeli:
- dostateczne dane z badania cytogenetycznego 
in vivo są dostępne lub
- substancja jest zaliczana do kategorii 
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kancerogennych: kategorii 1 lub 2.

Or. en

Uzasadnienie

Reintroduction of a test for substances between 1-10 tonnes per year in line with what the 
Commission had foreseen in its draft proposal. The re-introduction of this test gives a better 
indication whether a substance is mutagenic (a property of very high concern). The wording 
is taken directly from Annex VI. If this amendment is adopted, the corresponding part in 
Annex VI needs to be deleted. (Schlyter & others)

This amendment is a consequence to the amendment to Annex VI as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal. For mutagenicity ot is assured that if there is a positive result from 
an in vitro study, that it will be further investigated.  (Roth-Behrendt & others)

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Chris Davies

Poprawka 1104
ZAŁĄCZNIK V, część 6 kolumna 1 ustęp 6.4. a (nowy)

6.4.a.1. Badanie cytogenetyczne in vitro 
komórek ssaków (badanie bez użycia 
zwierząt pozwalające sprawdzić właściwości 
rakotwórcze/mutagenne);
6.4.a.2. Badanie zahamowania wzrostu na 
algach (wstępne oznaczenie toksyczności 
chronicznej w środowisku wodnym);

6.4.a.3. Badania degradacji (informacje czy 
substancja chemiczna ulega rozpadowi w 
środowisku) dla zapewnienia, że dla 
wszystkich substancji chemicznych objętych 
REACH przedkładane są wszystkie 
stosowne istniejące dane, obejmujące dane 
o toksyczności wykraczające poza zakres 
parametrów docelowych, które muszą być 
objęte wymogami rejestracji.

Or. en

Uzasadnienie

The information required for chemicals produced at 1-10 tonnes is currently inadequate. It 
will not identify chemicals meetings the criteria of very high concern or posing a risk to 
human health. (Davies) The re-introduction of these 3 safety tests in Annex V (Standard 
information requirements for substances manufactured or imported in quantities of 1 tonne or 
more) will ensure the identification of substances of very high concern for low volumes 
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chemicals, which is the prerequisite for a proper risk management within REACH. (Jørgensen 
& others + Davies)

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 1105
ZAŁĄCZNIK V, część 6 kolumna 1 ustęp 6.4.1 a i 6.4.1 b(nowy)

6.4.1a. Badanie cytogenetyczne in vitro 
komórek ssaków lub

6.4.1b. Badania in vitro mutacji genów w 
komórkach ssaków, [...]

Or. de

Uzasadnienie

Das bestehende „Technical Guidance Document (TGD)“ enthält eine sorgfältig 
ausgearbeitete Prüfstrategie auf Mutagenität und sieht im ggst. Tonnenbereich eine zweite 
Mutagenitätsprüfung (in vitro mit Säugetierzellen) vor. Diese Strategie sollte auch unter 
REACH beibehalten werden, da die unterschiedlichen Angriffsmöglichkeiten von Chemikalien 
auf das Erbmaterial in ausgewogener Weise berücksichtigt werden.

Poprawkę złożyły Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Poprawka 1106
ZAŁĄCZNIK V, część 6 ustęp 6.4.3 (nowy)

6.4.3. Badania in vitro mutacji genów w 
komórkach ssaków, jeżeli zanotowano 
wyniki negatywne w załączniku V, 6.4.1. i 
załączniku VI, 6.4.2.

6.4.3. Nie trzeba przeprowadzać badania 
jeżeli dostępne są wystarczające dane z 
wiarygodnego badania in vivo mutacji 
genów u ssaków.
6.4. Przeprowadzenie właściwych badań 
mutagenności in vivo jest brane pod uwagę w 
przypadku pozytywnych wyników każdego z 
badań mutagenności określonych w załączniku 
V lub VI.

Jeżeli uzyskano pozytywny wynik w 
jakimkolwiek badaniu mutagenności w 
załącznikach V lub powyższych testach, a 
wyniki z badań in vivo nie są dostępne, 
właściwe badanie mutagenności in vivo jest 
proponowane przez rejestrującego.
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Jeżeli uzyskano pozytywny wynik w 
jakimkolwiek dostępnym badaniu in vivo, 
dalsze właściwe badania in vivo są 
proponowane.

Or. en

Uzasadnienie

This amendment is a consequence to the amendment to Annex VI as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal. For mutagenicity ot is assured that if there is a positive result from 
an in vitro study, that it will be further investigated. 

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 1107
ZAŁĄCZNIK V, część 6 kolumny 1 & 2 ustęp 6.4.a (nowy)

Kolumna 1 Kolumna 2
6.4.a Ostra toksyczność 6.4.a Nie trzeba przeprowadzać badania 

(badań) jeżeli:
6.4.1a Ocena według wagi dowodów 
obejmująca:

- nie można zbadać in vitro precyzyjnych 
dawek substancji w związku z 
właściwościami chemicznymi lub 
fizycznymi substancji; lub

(i) Skomputeryzowany system ekspercki / 
modelowanie (Q)SAR (np. TOPKAT)

- substancja jest korozyjna; lub

(ii) oznaczanie cytotoksyczności 
podstawowej in vitro (np. przy użyciu 
normalnych komórek ludzkiej skóry 
(NHK))

- substancja jest łatwopalna w powietrzu w 
temperaturze pokojowej.

6.4.2a Badania metabolizmu in vitro (np. 
ludzkie enzymy mikrosomalne)
6.4.3a Skomputeryzowane modelowanie 
biokinetyczne dla oszacowania absorpcji, 
rozmieszczenia i wydalania poprzez różne 
drogi narażenia

Or. en

Uzasadnienie

Substances should not only be tested for aquatic toxicity, but also on acute toxicity. For more 



AM\565939PL.doc 47/85 PE 357.826v01-00

PL

information on this test, see www.reachnonanimaltests.org..

Poprawkę złożyli Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber + Richard Seeber

Poprawka 1108
ZAŁĄCZNIK V, część 6 kolumny 1 & 2 ustęp 6.4.a (nowy)

Kolumna 1

6.4a. W przypadku gazów i lotnych cieczy 
(prężność pary powyżej 10-2 Pa w 
temperaturze 20°°C) informacje są podawane 
dla drogi wziewnej (6.5.2).

W przypadku substancji innych niż gazy 
informacje wymienione w punktach 6.5.1. do 
6.5.3. są dostarczane dla co najmniej dwóch 
dróg narażenia, przy czym jedną z nich jest 
droga doustna. Wybór drugiej drogi zależy od 
charakteru substancji i prawdopodobnej 
drogi narażenia dla człowieka. Jeżeli jest 
tylko jedna droga narażenia, należy 
dostarczyć informacje tylko dla tej drogi.

6.4a.1 Droga doustna

6.4a.2 Droga wziewna

6.4a.3 Droga skórna

Kolumna 2

6.4a. Nie należy przeprowadzać badania(-ń) 
jeżeli:

– nie można podać precyzyjnych dawek 
substancji w związku z właściwościami 
chemicznymi lub fizycznymi substancji; 
lub

– substancja jest korozyjna; lub

– substancja jest łatwopalna w powietrzu w 
temperaturze pokojowej.

Drogę podania wybiera się w oparciu o 
następujące kryteria:

6.4a.2 Podanie drogą wziewną jest 
odpowiednie, jeżeli:

(1) prawdopodobne jest narażenie ludzi 
poprzez wdychanie; i

(2) spełniony jest jeden z następujących 
warunków: 

– substancja ma prężność pary powyżej 10-

2 Pa w temperaturze 20 °C; lub

– substancja jest proszkiem zawierającym 
więcej niż 1% cząstek na podstawie ciężaru, 
przy masowej medianie aerodynamicznej 
średnicy cząstki (MMAD) poniżej 100 μm; 
lub

– substancja zostanie użyta w sposób, który 
wytwarza efekt aerozolu, cząsteczek lub 
kropelek o zakresie wielkości pozwalającej na 
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wdychanie (> 1% na podstawie ciężaru 
cząstek przy MMAD < 100 μm).

6.4a.3 Podanie drogą skórną jest 
odpowiednie, jeżeli:

(1) możliwy jest kontakt substancji ze skórą 
podczas produkcji i/lub zastosowania; i 

(2) właściwości fizykochemiczne wskazują na 
znaczy wskaźnik absorpcji przez skórę; i 

(3) spełniony jest jeden z następujących 
warunków:

– toksyczność jest notowana w badaniu ostrej 
toksyczności doustnej przy niskich dawkach; 
lub

– efekty ogólnoustrojowe lub inne dowody 
absorpcji są obserwowane w badaniach 
podrażnień skóry i/lub oczu; lub

– badania in vitro wskazują na znaczną 
absorpcję skórną.; lub

– znaczna ostra toksyczność skórna lub 
przeniknięcie przez skórę są rozpoznawane 
dla substancji o podobnej strukturze.

Podanie drogą skórną nie jest odpowiednie 
jeżeli absorpcja przez skórę jest mało 
prawdopodobna jak wskazuje na to masa 
cząsteczkowa (masa cząsteczkowa > 800 lub 
średnica cząsteczkowa > 15 Å) i niska
rozpuszczalność w tłuszczach (log Kow –
współczynnik oktanol/woda poniżej -1 lub 
powyżej 4).

Or. de

(Text moved from Annex VI, 6.5 Acute Toxicology)

Uzasadnienie

Zur Ermittlung der risikobasierten Informationsanforderungen gemäß Anhang IVa ist die 
Kenntnis der akuten Toxozität erforderlich. (Jeggle and others)
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Der Verordnungsvorschlag zu REACH sieht vor allem für den Bereich von 1 – 10 Tonnen 
derzeit nicht genügend Informationen über Stoffe vor. Aus Umwelt- und 
Gesundheitsschutzaspekten muss das besonders kritisch gesehen werden, da davon 
auszugehen ist, dass ca. 2/3 aller registrierungspflichtigen Stoffe unter REACH in diesem 
Mengenbereich produziert oder importiert werden. 

Weiters ist in diesem Tonnenbereich eine Stoffsicherheitsbeurteilung mit der Erarbeitung von 
Risikomanagementmaßnahmen noch nicht verpflichtend, sodass die Einstufung und 
Kennzeichnung das wichtigste Instrument zur Informationsübermittlung über die 
Gefährlichkeit und den sicheren Umgang mit den betroffenen Stoffen darstellt. Zur 
Feststellung der gefährlichen Eigenschaften ist eine solide Datenbasis unumgänglich.

Die Information über die akute Toxizität von Chemikalien für den Menschen wird als 
grundlegende Basis sowohl für den Schutz am Arbeitsplatz als auch für den Konsumenten 
angesehen. Die Diskussion darüber hat gezeigt, dass auch von Industrieseite selbst Interesse 
daran besteht, diese Daten zu erheben, um die geeigneten Maßnahmen ergreifen zu können. 
Es wird außerdem geschätzt, dass für einen hohen Prozentsatz der derzeit auf dem Markt 
befindlichen Altstoffe Testergebnisse bereits vorhanden sind. (Seeber)

Poprawkę złożyli Dagmar Roth-Behrendt + Anders Wijkman

Poprawka 1109
ZAŁĄCZNIK V, część 6 kolumny 1 & 2 ustęp 6.4.a (nowy)

Kolumna 1 Kolumna 2

6.4 a. Ostra toksyczność 6.4a. Nie trzeba przeprowadzać badania 
(badań) jeżeli:

Badanie przeprowadza się dla jednej drogi, 
najlepiej doustnej, chyba że rejestrujący 
uzna inną drogę za bardziej odpowiednią.

- nie można podać precyzyjnych dawek 
substancji w związku z właściwościami 
chemicznymi lub fizycznymi substancji; lub
- substancja jest korozyjna; lub
- substancja jest łatwopalna w powietrzu w 
temperaturze pokojowej.

W przypadku gazów i lotnych cieczy 
(prężność pary powyżej 10-2 Pa w 
temperaturze 20°C) informacje są 
podawane dla drogi wziewnej (6.5.2).
W przypadku substancji innych niż gazy w 
ilości co najmniej 100 ton rocznie na 
producenta lub importera  informacje 
wymienione w punktach 6.5.1. do 6.5.3. są 
dostarczane dla co najmniej dwóch dróg 
narażenia, przy czym jedną z nich jest 
droga doustna. Wybór drugiej drogi zależy 

Właściwa druga droga podania jest 
wybierana na podstawie:
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od charakteru substancji i prawdopodobnej 
drogi narażenia dla człowieka. Jeżeli jest 
tylko jedna droga narażenia, należy 
dostarczyć informacje tylko dla tej drogi.
6.4a.1. Droga ustna
6.4a.2. Droga wziewna 6.4a.2. Badania drogą wziewną są 

odpowiednie jeżeli:
(1) prawdopodobne jest narażenie ludzi 
poprzez wdychanie; oraz
(2) spełniony jest jeden z następujących 
warunków:
- substancja ma prężność pary powyżej 10-2

Pa w temperaturze 20°C; lub
- substancja jest proszkiem zawierającym 
więcej niż 1% cząstek na podstawie ciężaru, 
przy masowej medianie aerodynamicznej 
średnicy cząstki (MMAD) poniżej 100 µm; 
lub
- substancja zostanie użyta w sposób, który 
wytwarza efekt aerozolu, cząsteczek lub 
kropelek o zakresie wielkości pozwalającej 
na wdychanie (> 1% na podstawie ciężaru 
cząstek przy MMAD < 100 µm).

6.4a.3. Droga skórna 6.4a.3. Badania drogą skórną są 
odpowiednie jeżeli:
(1) możliwy jest kontakt substancji ze skórą 
podczas produkcji i/lub zastosowania; oraz
(2) właściwości fizykochemiczne wskazują 
na znaczy wskaźnik absorpcji przez skórę; 
oraz
(3) spełniony jest jeden z następujących 
warunków:
- toksyczność jest notowana w badaniu 
ostrej toksyczności doustnej przy niskich 
dawkach; lub
- efekty ogólnoustrojowe lub inne dowody 
absorpcji są obserwowane w badaniach 
podrażnień skóry i/lub oczu; lub
- badania in vitro wskazują na znaczną 
absorpcję skórną; lub
- znaczna ostra toksyczność skórna lub 
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przeniknięcie przez skórę są rozpoznawane 
dla substancji o podobnej strukturze.
Badanie drogą skórną nie jest odpowiednie 
jeżeli absorpcja przez skórę jest mało 
prawdopodobna, jak wskazuje na to masa 
cząsteczkowa (masa cząsteczkowa > 800 lub 
średnica cząsteczkowa > 15 Å) i niska 
rozpuszczalność w tłuszczach (log Kow –
współczynnik oktanol/woda poniżej 1 lub 
powyżej 4).

Or. en

(Text moved from ANNEX VI, 6.5 with the addition of a new first pargraph in Column 1)

Uzasadnienie

The Commission proposal requires information on acute toxicity only for substances in 
quantities of 10 tonnes or more per year. Information on acute toxicity for one exposure 
route, however, should also be required for selected priority substances in the tonnage range 
of 1 to 10 tonnes, which will be identified in the screening that the Agency will perform as set 
out in Articles 43 aa. For non-priority substances only information that is already available is 
required to be submitted. Thereby, this more flexible system achieves overall a better balance 
between information needs and cost efficiency than the Commission proposal.  (amendment 
linked to amendment to Article 5(4)) (Roth-Behrendt)

Data on acute toxicity constitutes THE basic toxicological information and should hence be 
included even for the low-volume substances. It plays a central role for the evaluation of 
worker safety requirements, and further it is relatively inexpensive. Even though one should 
avoid animal testing and work hard on finding alternative test methods, the health of humans 
and protection of the environment has to be placed first. (Wijkman)

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Chris Davies, Lena Ek, Anders Wijkman + 
Mary Honeyball + Dagmar Roth-Behrendt + Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 1110
ZAŁĄCZNIK V, część 7 kolumny 1 & 2 ustęp 7.1.a (nowy)

Kolumna 1 Kolumna 2

7.1.a Degradacja
7.1a.1. Degradacja biotyczna 7.1a. Badania symulacyjne (załącznik VII, 

7.2.1.2 do 7.2.1.4.) zostaną zaproponowane 
przez rejestrującego lub mogą być 
wymagane przez właściwe organy Państw 
Członkowskich przeprowadzających ocenę, 
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zgodnie z art. 39, 40 lub 44 w przypadku, 
jeżeli ocena bezpieczeństwa chemicznego 
przeprowadzona zgodnie z przepisami 
załącznika I wskazuje na potrzebę dalszego 
badania degradacji substancji. Wybór 
właściwego badania (badań) zależy od 
wyników oceny bezpieczeństwa.

7.1a.1.1. Zdolność do szybkiej 
biodegradacji

7.1a.1.1. Badania nie trzeba 
przeprowadzać, jeżeli substancja jest 
nieorganiczna.

Or. en

Uzasadnienie

Reintroduction of a test on biodgradability for substances between 1-10 tonnes per year in 
line with what the Commission had foreseen in its draft proposal. If this test is not 
reintroduced, a key property of very high concern would not be assessed for two thirds of the 
substances under REACH. The wording is taken directly from Annex VI. If this amendment is 
adopted, the corresponding part in Annex VI needs to be deleted. (Schlyter and others + 
Honeyball)

The Commission proposal requires information on biodegradation only for substances in 
quantities of 10 tonnes or more per year. Such information should also be required for 
selected priority substances in the tonnage range of 1 to 10 tonnes, which will be identified in 
the screening that the Agency will perform as set out in Articles 43 aa. For non-priority 
substances only information that is already available is required to be submitted. (amendment 
linked to the amendment to Article 5(4)) (Roth-Behrendt)

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Chris Davies, Lena Ek, Anders Wijkman + 
Mary Honeyball + Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 1111
ZAŁĄCZNIK V, część 7 kolumny 1 & 2 ustęp 7.1.1 a (nowy)

Kolumna 1 Kolumna 2

7.1.1.a. Badanie zahamowania wzrostu na 
algach

7.1.1. a. Nie trzeba przeprowadzać badania 
jeżeli:
- substancja jest wysoce nierozpuszczalna 
(rozpuszczalność w wodzie < 10 µg/l) lub
- jest mało prawdopodobne, że substancja 
przeniknie błony biologiczne (masa 
cząsteczkowa > 800 lub średnica 
molekularna > 15 Å).
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Or. en

Uzasadnienie

Reintroduction of a test for substances between 1-10 tonnes per year in line with what the 
Commission had foreseen in its draft proposal. The re-introduction of this test gives a better 
indication about the acute toxicity of the substance. The wording is taken directly from Annex 
VI.

If this amendment is adopted, the corresponding part in Annex VI needs to be deleted. 
(Schlyter and others)

Reintroduction of a test for substances between 1-10 tonnes per year in line with what the 
Commission had foreseen in its draft proposal. The Commission proposal makes daphnia 
toxicity tests compulsory. However, the test alone does not allow for even a rudimentary 
environmental assessment, as it provides only for studying the impacts of a substance on 
animal organisms. For assessing the impact on plant organisms as well, the inclusion of an 
algae growth inhibition test is vital. This test provides for an initial indication of chronic 
toxicity in the aquatic environment. This is a non-animal test. (Honeyball)

If this amendment is adopted, the corresponding part in Annex VI needs to be deleted.

Poprawkę złożyli Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Poprawka 1112
ZAŁĄCZNIK V, część 7 kolumny 1 & 2 ustęp 7.1.1 a i 7.1 a (nowy)

Kolumna 1

7.1.1a. Zahamowanie wzrostu alg

7.1a. Degradacja

7.1a.1 Degradacja biotyczna

7.1a.1.1 Zdolność do szybkiej biodegradacji

Kolumna 2

7.1.1a. Badania nie trzeba przeprowadzać, 
jeżeli:

– substancja jest wysoce nierozpuszczalna 
(rozpuszczalność w wodzie < 10 μg/l); lub

– substancja łatwo ulega biodegradacji, a 
wyniki zastosowanych badań stężenia 
mieszczą się w przedziale stężeń, które mogą 
być spodziewane w systemie oczyszczalni 
ścieków.

Badanie może być zastąpione badaniem 
zahamowania nitryfikacji, jeżeli dostępne 
dane pokazują, że substancja może być 
inhibitorem rozwoju lub funkcjonowania 
bakterii.
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7.1a. Badania symulacyjne zostanie 
zaproponowane przez rejestrującego lub 
może być wymagane przez właściwy organ, 
zgodnie z art. 39, 40 lub 44, w przypadku, 
jeżeli ocena bezpieczeństwa chemicznego 
przeprowadzona zgodnie z przepisami 
załącznika I wskazuje na potrzebę dalszego 
badania degradacji substancji. Wybór 
właściwego badania (badań) zależy od 
wyników oceny bezpieczeństwa.

7.1a.1.1 Badania nie trzeba przeprowadzać, 
jeżeli substancja jest nieorganiczna.

Or. de

(Text moved from ANNEX VI, 7.1.4)

Uzasadnienie

Zur Ermittlung der risikobasierten Informationsanforderungen gemäß Anhang IVa ist die 
Kenntnis der Hemmung des Algenwachstums und der biotischen Abbaubarkeit erforderlich.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 1113
ZAŁĄCZNIK V, część 7 kolumna 1 ustęp 7.1 a (nowy)

7.1a. Degradacja
7.1a.1 Degradacja biotyczna
7.1a.1.1 Zdolność do szybkiej biodegradacji
7.1a.2 Degradacja abiotyczna
7.1a.2.1 Hydroliza jako funkcja pH

Or. de

Uzasadnienie

Informationen zur Abbaubarkeit von Stoffen bilden eine wichtige Grundlage zur Abschätzung 
von Langzeiteffekten in der aquatischen Umwelt. Deren Generierung ist  mit vergleichsweise 
geringen Kosten verbunden und QSAR Modelle könnten in Zukunft gerade in diesem Bereich 
eine wichtige Rolle spielen.
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Poprawkę złożyli Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 1114
Załącznik V a (nowy)

Poprawka Parlamentu

Załącznik Va
Ustalanie priorytetów dla rejestracji substancji od 10 do 100 ton

• Ustalanie priorytetów dla substancji powinno zależeć od potencjalnego ryzyka z nią 
związanego, w tym jej ilości, właściwości i narażenia na kontakt. Zasadnicze 
znaczenie ma zidentyfikowanie substancji niosących potencjalnie wysokie ryzyko, 
jak również właściwy rozdział środków w celu zajęcia się nimi w pierwszej 
kolejności. Ustalanie priorytetów na podstawie ryzyka zapewnia także gromadzenie 
danych/ informacji na temat wszystkich substancji w ciągu 5 lat i wczesne 
rejestrowanie substancji niosących potencjalnie większe ryzyko. 

• Zestaw informacyjny zawierał będzie dane dotyczące właściwości i narażenia 
określające ryzyko:
- właściwości fizyko-chemiczne: forma fizyczna (wielkość cząstki), temperatura 
topnienia, temperatura wrzenia, gęstość względna, prężność pary, współczynnik 
podziału oktanol/woda, rozpuszczalność w wodzie, temperatura zapłonu; 
- biodegradacja; 
- ostra toksyczność (daphnia); 
- ostra toksyczność – droga doustna, skórna, inhalacyjna (jedna droga 
narażenia); 
- podrażnienie skóry; 
- podrażnienie oczu; 
- uczulenie skóry (jeśli nie wskazano, że nie dotyczy); 
- test bakteryjny na genotoksyczność (metoda Amesa) 
- informacje o klasyfikacji i oznakowaniu; 
- ogólne informacje o narażeniu i zastosowaniu.

• Niniejsze właściwości i dane o narażeniu decydują o sklasyfikowaniu w 
poszczególnych kategoriach narażenia, z kolei kategorie narażenia mają obejmować 
kategorię zastosowań.   

• Rejestracja w ramach REACH powinna uwzględniać proste narzędzie ustalania 
priorytetów łączące ilość z potencjalnie wysokim ryzykiem. Aktualnie grupa ds. 
Programów Wdrażania REACH (RIP) w ramach Komisji określa procedurę 
ustalania priorytetów nie jako pełną ocenę zagrożeń przy stosowaniu wszystkich 
substancji produkowanych lub importowanych w mniejszej ilości, ale jako narzędzie 
wspomagające przy identyfikacji tych substancji, które będą wcześniej objęte przez 
REACH.     
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Podstawową ideą projektu jest wykorzystanie systemu oceny potencjalnego wewnętrznego 
zagrożenia ze strony substancji poprzez jej zdolność do wywoływania narażenia w związku z 
jej zastosowaniem końcowym, tak jak to określają następujące elementy:

Kryteria zagrożeń
Klasyfikacja                                E, F+, T+, T, N, R42, R43

Narażenie (człowieka)
Możliwość narażenia         wysoka średnia niska  
Prężność pary (hPa)   >100 10-100 5-10
Pylność wysokopylna pylna niskopylna
Analogia mąka granulki cukier

Narażenie (środowiskowe)
Trudność biodegradacji i zdolność do bioakumulacji (log Kow >3)

Stosowanie/ ilość
Ilość 10-100 ton i stosowanie przez konsumentów lub zawodowe

Podsumowanie
Pozytywne wskazanie na zagrożenie oraz (możliwość narażenia człowieka lub środowiska 
naturalnego) oraz stosunek zastosowania do ilości = wcześniejsza rejestracja

Or. en

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 1115
Załącznik VI, część wprowadzająca, akapit 2a (nowy)

Na poziomie niniejszego załącznika, 
rejestrujący musi przedstawić propozycję i 
harmonogram wypełniania wymagań w 
zakresie informacji określonych w tym 
załączniku, zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. b), o 
ile jest to związane z testami na 
kręgowcach.

Or. en

Uzasadnienie

Linked to Amendments of Recital 47, Article 11 (1) and Annex I. In order to prevent animal 
testing and save costs for industry, and as data from animal tests should only be provided if 
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necessary for the safety assessment of a substance, testing proposals involving tests on 
vertebrate animals for provision of the information specified in Annex VI should also be 
submitted.

Poprawkę złożyły Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Poprawka 1116
Załącznik VI część 6 ustępy 6.1 - 6.4

6.1. Podrażnienie skóry skreślony
6.2. Podrażnienie oka skreślony
6.4. Mutagenność skreślony

Or. en

Uzasadnienie

It is the first amendment of a set of amendments specifying the information requirements for 
10 to 100 tonnes which require enterprises to generate the information that is necessary to 
adequately control the risks to human health and environment from the use of their 
substances and in a situation in which the requirements in the Commission proposal risk to be 
disproportionate.

At the same time, these amendments will reduce the requirements for quantities of 10 to 100 
tonnes, where risks of withdrawal of substances are likely to be high with the adverse 
consequences for downstream users, especially SMEs. Therefore these amendments preserve 
an essential channel of innovation by reducing the risk of withdrawal of substances, with 
resultant high reformulation costs.

It is proposed that Annex VI, which includes information in addition to information required 
pursuant to Annex V, will be limited to information on acute toxicity and biodegradation. The 
other information requirements foreseen in Annex VI of the Commission proposal are moved 
to Annex VII, namely the requirements for higher volume substances (100 tonnes and more).
These amendments should be seen in continuity with the approach proposed for the very low 
volume range 1- 10 t, where specific arrangements are proposed, and for the higher volumes 
in the range over 100t, where no reduction in data requirements is proposed, within the 
overall goal of sustainable development. 

The first amendment focuses on this information that is most important to develop adequate 
risk management measures while addressing the significant risk of substance withdrawal in 
the tonnage range between 10 and 100 tonnes created by the Commission proposal. The 
proposed amendment therefore moves the information requirements under points 6.1 – 6.4 to 
Annex VII.
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Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 1117
Załącznik VI część 6 ustęp 6.1

6.1. Podrażnienie skóry 6.1. Podrażnienie skóry

6.1.1. Badania podrażnienia skóry in vivo 6.1.1. Badanie podrażnienia skóry in vivo 
(kliniczny skórny test płatkowy na 
ochotnikach)

6.1.1. Nie trzeba przeprowadzać badania
jeżeli:

6.1.1. Badanie nie zostaje przeprowadzone
jeżeli:

– substancja jest korozyjna; lub – substancja jest korozyjna; lub

– substancja jest mocnym kwasem (pH
< 2,0) lub zasadą (pH > 11,5); lub

– substancja jest mocnym kwasem (pH 
< 2,0) lub zasadą (pH > 11,5); lub

– substancja jest łatwopalna w 
powietrzu w temperaturze pokojowej; lub

– substancja jest łatwopalna w 
powietrzu w temperaturze pokojowej; lub

– substancja jest bardzo toksyczna w 
kontakcie ze skórą; lub

– substancja jest bardzo toksyczna w 
kontakcie ze skórą; lub

– badanie ostrej toksyczności drogą 
skórną nie stwierdza podrażnienia skóry aż 
do poziomu granicznego dawki (2000 mg /kg 
wagi ciała); lub

– wyniki testów mutagenności/ 
genotoksyczności in vitro dla substancji są 
pozytywne; lub

– dane uzyskane ze strategii badawczych 
przewidzianych w załączniku V, sekcja 6.1. są 
wystarczające do sklasyfikowania substancji 
jako korozyjnej dla skóry lub drażniącej dla 
skóry.

– dane uzyskane ze strategii 
badawczych przewidzianych w załączniku 
V, sekcja 6.1. są wystarczające do 
sklasyfikowania substancji jako 
niedrażniącej.

Or. en

Uzasadnienie

Directive 86/609 requires non-animal tests to be used where reasonably and practicably 
available. The animal test in REACH  is not validated to modern standards and should thus 
be replaced, as the use of non-validated animal tests is unacceptable ethically and 
scientifically.  Studies showing scientific weaknesses of the test and explaining the proposed 
alternative strategy are cited in  "Non-Animal Testing Strategies for REACH" (see 
www.reachnonanimaltests.org).  The alternative is scientifically sound. Where uncertainties 
remain about the properties of a substance, it should be subject to control measures.
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Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 1118
Załącznik VI część 6 ustęp 6.2

6.2. Podrażnienie oka skreślony

Or. en

Uzasadnienie

This test is not validated to modern standards. Studies showing scientific weaknesses of the 
test and explaining the proposed alternative strategy are cited in  "Non-Animal Testing 
Strategies for REACH" (see www.reachnonanimaltests.org). As the use of non-validated 
animal tests is unacceptable ethically and scientifically, repeated dose toxicity animal tests 
should not be used. The endpoint is sufficiently covered by the testing strategy for eye 
irritiation in point 6.2. of Annex V.

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 1119
Załącznik VI część 6 ustęp 6.4.3

6.4.3 Badania in vitro mutacji genów w 
komórkach ssaków, jeżeli zanotowano 
wyniki negatywne w załączniku V, 6.4.1. i 
załączniku VI, 6.4.2.

6.4.3. Badania in vitro mutacji genów w 
komórkach ssaków, jeżeli zanotowano 
wyniki negatywne w załączniku V, 6.4.1. i 
6.4.1.a.

6.4.3. Nie trzeba przeprowadzać badania 
jeżeli dostępne są wystarczające dane z 
wiarygodnego badania in vivo mutacji 
genów u ssaków.

6.4.3. Nie trzeba przeprowadzać badania 
jeżeli dostępne są wystarczające dane z 
wiarygodnego badania in vivo mutacji 
genów u ssaków.

Or. en

Uzasadnienie

Linked to the amendment adding in vitro cytogenicity study in mammalian cells to Annex V by 
the same authors.

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 1120
Załącznik VI część 6 ustęp 6.4.4

6.4. Przeprowadzenie właściwych badań 6.4 Pozytywny wynik w jakimkolwiek 
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mutagenności in vivo jest brane pod uwagę w 
każdym z badań mutagenności określonych w 
załączniku V lub VI.

badaniu mutagenności in vitro określonym 
w załączniku V lub VI może zostać 
potwiedzony przez przeprowadzenie innego 
badania in vitro w celu potwierdzenia 
prawdopodobnie istniejącego mechanizmu 
i/lub przez powtórzenie badań z 
wykorzystaniem właściwego egzogennego 
systemu metabolicznego (np. ludzkich 
enzymów mikrosomalnych).

Or. en

Uzasadnienie

Further mutagenicity studies should be limited to in vitro mutagenicity studies.

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 1121
ZAŁĄCZNIK VI część 6 ustęp 6.5

6.5 Ostra toksyczność skreślony

Or. en

Uzasadnienie

As this information requirement is now included in Annex V, it can be deleted here. 
(amendment linked to amendment on Art. 5, para 4)

Poprawkę złożyły Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Poprawka 1122
ZAŁĄCZNIK VI część 6 kolumna 1 ustęp 6.5

6.5 Ostra toksyczność 6.5 Ostra toksyczność
Badanie przeprowadza się dla jednej drogi, 
najlepiej doustnej, chyba że rejestrujący 
uzna inną drogę za bardziej odpowiednią.

W przypadku gazów i lotnych cieczy 
(prężność pary powyżej 10-2 Pa w 
temperaturze 20°C) informacje są podawane 
dla drogi wziewnej (6.5.2).

W przypadku gazów i lotnych cieczy 
(prężność pary powyżej 10-2 Pa w 
temperaturze 20°C) informacje są podawane 
dla drogi wziewnej (6.5.2).
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W przypadku substancji innych niż gazy 
informacje wymienione w punktach 6.5.1. do 
6.5.3. są dostarczane dla co najmniej dwóch 
dróg narażenia, przy czym jedną z nich jest 
droga doustna. Wybór drugiej drogi zależy 
od charakteru substancji i prawdopodobnej 
drogi narażenia dla człowieka. Jeżeli jest 
tylko jedna droga narażenia, należy 
dostarczyć informacje tylko dla tej drogi.

W przypadku substancji innych niż gazy w 
ilości co najmniej 100 ton rocznie na 
producenta lub importera informacje 
wymienione w punktach 6.5.1. do 6.5.3. są 
dostarczane dla co najmniej dwóch dróg 
narażenia, przy czym jedną z nich jest droga 
doustna. Wybór drugiej drogi zależy od 
charakteru substancji i prawdopodobnej 
drogi narażenia dla człowieka. Jeżeli jest 
tylko jedna droga narażenia, należy 
dostarczyć informacje tylko dla tej drogi.

Or. en

Uzasadnienie

The risk of substance withdrawal in the tonnage range between 10 and 100 tonnes created by 
the Commission proposal requires a reduction of information requirements. Therefore this 
amendment focuses on this information that is most important to develop adequate risk 
management measures and thereby safeguards health and environment. 

Poprawkę złożyły Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Poprawka 1123
ZAŁĄCZNIK VI część 6 ustępy 6 - 6.8

6.6 Toksyczność dawki powtarzanej skreślony
6.7 Toksyczność reprodukcyjna skreślony
6.8 Toksykokinetyka skreślony

Or. en

Uzasadnienie

This amendment focuses on this information that is most important to develop adequate risk 
management measures while addressing the significant risk of substance withdrawal in the 
tonnage range between 10 and 100 tonnes created by the Commission proposal. The 
proposed amendment therefore moves the information requirements under points 6.6 – 6.8 to 
Annex VII.

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 1124
ZAŁĄCZNIK VI część 6 kolumna 1 i kolumna 2 ustępy 6.6
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Kolumna 1 Kolumna 1
6.6. Toksyczność dawki powtarzanej 6.6. Toksyczność dla narządów

6.6.1. Badania toksyczności 
krótkoterminowej dawki powtarzanej 
(28 dni), jeden gatunek, samiec i samica, 
najbardziej odpowiednie drogi podawania, 
mając na uwadze prawdopodobną drogę 
narażenia człowieka.

6.6.1. Komputerowe modelowanie 
biokinetyczne bazujące na fizjologii 
(PBBK) w celu oszacowania 
prawdopodobnego rozkładu w narządach i 
tkankach in vivo

6.6.2.   Ukierunkowane oznaczanie in vitro 
przy wykorzystaniu odpowiednich linii 
komórek ludzkich (np. wątroby, nerki, 
mózgu itp.)
6.6.3   Badania metaboliczne in vitro przy 
użyciu ludzkich enzymów mikrosomalnych 
lub linii komórek

Kolumna 2 Kolumna 2

6.6.1. Nie należy przeprowadzać badania 
toksyczności krótkoterminowej (28 dni) jeżeli:

6.6.1. Nie ma potrzeby przeprowadzania
badań toksyczności dla narządów, jeżeli:

- są dostępne wiarygodne wyniki badań 
toksyczności podchronicznej (90 dni) lub 
chronicznej i drogi podawania; lub

- są dostępne wiarygodne dane na temat 
toksyczności podostrej (28 dni), 
podchronicznej (90 dni) lub chronicznej; lub

- w przypadku, gdy substancja przechodzi 
natychmiastowy rozpad i nie są dostępne 
wystarczające dane dotyczące produktów 
rozpadu; lub

- w przypadku, gdy substancja przechodzi 
natychmiastowy rozpad i nie są dostępne 
wystarczające dane dotyczące produktów 
rozpadu; lub

- może być wykluczone odnośne narażenie 
ludzi.

- może być wykluczone odnośne narażenie 
ludzi.

Właściwa droga podania jest wybierana na 
podstawie:
Badania drogą skórną są odpowiednie 
jeżeli:
(1) możliwy jest kontakt substancji ze skórą 
podczas produkcji i/lub zastosowania; oraz
(2) właściwości fizykochemiczne wskazują 
na znaczy wskaźnik absorpcji przez skórę; 
oraz
(3) spełniony jest jeden z następujących 
warunków:
– toksyczność jest notowana podczas 
badania ostrej toksyczności skórnej przy 
niższych dawkach niż w badaniu toksyczności 
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droga doustną; lub
– efekty ogólnoustrojowe lub inne 
dowody absorpcji są obserwowane w 
badaniach podrażnień skóry i/lub oczu; lub
– badania in vitro wskazują na 
znaczną absorpcję skórną; lub
– znaczna ostra toksyczność skórna 
lub przeniknięcie przez skórę są 
rozpoznawane dla substancji o podobnej 
strukturze.
Badanie drogą skórną nie jest odpowiednie 
jeżeli absorpcja przez skórę jest mało 
prawdopodobna, jak wskazuje na to masa 
cząsteczkowa (masa cząsteczkowa > 800 lub 
średnica cząsteczkowa > 15 Å) i niska 
rozpuszczalność w tłuszczach (log Kow –
współczynnik oktanol/woda poniżej 1 lub 
powyżej 4).
Badanie drogą wziewną jest odpowiednie 
jeżeli:
(1) prawdopodobne jest narażenie ludzi 
poprzez wdychanie; i
(2) spełniony jest jeden z następujących 
warunków:
– substancja ma prężność pary 
powyżej 10-2 Pa w temperaturze 20°C; lub
– substancja jest proszkiem 
zawierającym więcej niż 1% cząstek na 
podstawie ciężaru, przy masowej medianie 
aerodynamicznej średnicy cząstki (MMAD) 
poniżej 100 µm; lub
– substancja zostanie użyta w sposób, 
który wytwarza efekt aerozolu, cząsteczek 
lub kropelek o zakresie wielkości 
pozwalającej na wdychanie (> 1% na 
podstawie ciężaru cząstek przy MMAD < 
100 µm). Przy braku przeciwwskazań należy 
wybrać drogę doustną.
Badanie toksyczności podchronicznej 
(90 dni) (załącznik VII, 6.6.2) jest 
proponowane przez rejestrującego jeżeli:
– częstotliwość i czas trwania narażenia 
ludzi wskazuje na to, że badanie o dłuższym 
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okresie trwania jest bardziej odpowiednie;
oraz spełniony jest jeden z następujących 
warunków:
– inne dostępne dane dowodzą, że 
substancja może mieć niebezpieczną 
właściwość, która nie może być wykryta w 
badaniu toksyczności krótkoterminowej; lub
– właściwie zaplanowane badania 
toksykokinetyczne wskazują na akumulację 
substancji lub jej metabolitów w niektórych 
tkankach lub organach, które mogłyby
pozostać niewykryte w badaniu toksyczności 
krótkoterminowej, ale z których mogłyby 
wyniknąć efekty niepożądane przy dłuższym 
okresie narażenia.
Dalsze badania zostaną zaproponowane 
przez rejestrującego lub mogą być wymagane 
przez właściwe organy Państw 
Członkowskich przeprowadzających ocenę, 
zgodnie z art. 39, 40 lub 44 w przypadku:
– kiedy identyfikacja NOAEL nie może 
być przeprowadzona w badaniu 28-dniowym, 
chyba że powodem niemożności identyfikacji 
NOAEL jest brak niepożądanych efektów 
toksycznych; lub
– toksyczności wzbudzającej 
szczególne obawy (np. poważne/ ciężkie 
efekty); lub
– oznak efektu, dla którego nie są 
dostępne wystarczające dowody pozwalające 
na przeprowadzenie charakterystyki 
toksykologicznej i/lub charakterystyki ryzyka;
W takich przypadkach może być stosowne 
przeprowadzenie specjalistycznych badań 
toksykologicznych, przeznaczonych do 
zbadania tych efektów (np. 
immunotoksyczność, neurotoksyczność); lub
– kiedy droga narażenia zastosowana 
we wstępnym badaniu dawki wielokrotnej 
okazała się nieodpowiednia w stosunku do 
przewidywanej drogi narażenia ludzi, 
ekstrapolacja dróg narażenia nie może być 
wykonana; lub
– szczególnych obaw dotyczących 
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narażenia (np. zastosowanie substancji w 
produktach konsumpcyjnych, prowadzące do 
poziomów narażenia zbliżonych do poziomów 
dawek, przy których można się spodziewać 
wystąpienia toksyczności dla ludzi); lub
– kiedy efekty wywołane przez 
substancje, mające jasny związek ze struktura 
molekularną badanej substancji, nie zostały 
ujawnione w czasie badania 28-dniowego.

Or. en

Uzasadnienie

Directive 86/609 requires non-animal tests to be used where reasonably and practicably 
available. The animal test replaced is not validated to modern standards.  Use of non-
validated animal tests is unacceptable ethically and scientifically.  Studies showing scientific 
weaknesses of the test and explaining the proposed alternative test strategy are cited in  
"Non-Animal Testing Strategies for REACH" (available at: www.reachnonanimaltests.org).  
The alternative strategy proposed is scientifically sound. Where uncertainties remain about 
the properties of a substance, it should be subject to control measures.

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 1125
ZAŁĄCZNIK VI część 6 kolumna 1 i kolumna 2 ustępy 6.7

Kolumna 1 Kolumna 1

6.7. Toksyczność reprodukcyjna 6.7. Toksyczność reprodukcyjna
6.7.1. Badania przesiewowe dla toksyczności 
rozwojowej, na jednym gatunku 
(OECD 421), jeżeli nie istnieją dowody 
pochodzące z dostępnych informacji o 
strukturalnie podobnych substancjach, z 
modelowania (Q)SAR lub badań in vitro, że 
substancja może mieć działanie toksyczne dla 
rozwoju.

6.7.1   Badania przesiewowe dla 
toksyczności reprodukcyjnej i rozwojowej 
przy wykorzystaniu skomputeryzowanego 
systemu ekspertów / modelowania (Q)SAR. 

6.7.1a Badanie embriotoksyczności przy 
użyciu zatwierdzonego przez ECVAM testu 
na pierwotnych komórkach zarodkowych 
(EST)

6.7.2. Badanie toksyczności rozwojowej, 
przy zastosowaniu najbardziej właściwej 
drogi podania, biorąc pod uwagę najbardziej 

6.7.2 Badania metaboliczne in vitro przy 
użyciu ludzkich enzymów mikrosomalnych 
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prawdopodobną drogę narażenia dla ludzi 
(załącznik X B. 31 lub OECD 414).

lub linii komórek

Kolumna 2 Kolumna 2
6.7. Nie należy przeprowadzać badań jeżeli: 6.7. Nie ma potrzeby przeprowadzania

badań jeżeli:
– substancja jest uznana za 
genotoksyczny kancerogen i wdrożone są 
odpowiednie środki zarządzania ryzykiem; 
lub

– substancja jest uznana za 
genotoksyczny kancerogen i wdrożone są 
odpowiednie środki zarządzania ryzykiem; 
lub

– substancja jest uznana za mutagen 
komórek zarodkowych i wdrożone są 
odpowiednie środki zarządzania ryzykiem; 
lub

– substancja jest uznana za mutagen 
komórek zarodkowych i wdrożone są 
odpowiednie środki zarządzania ryzykiem; 
lub

- dowiedziono, że substancja 
gromadzi się w zwierzęcych lub ludzkich 
tkankach (np. tkance piersiowej lub 
tłuszczowej) i wdrożone są odpowiednie 
środki zarządzania ryzykiem; lub

– odnośne narażenie ludzi może być 
wykluczone.

– odnośne narażenie ludzi może być 
wykluczone.

6.7.1. Pozytywny wynik z badań 
przesiewowych jest potwierdzony na tym 
poziomie poprzez badanie toksyczności 
rozwojowej, na jednym gatunku, przy 
zastosowaniu najbardziej właściwej drogi 
podania biorąc pod uwagę najbardziej 
prawdopodobną drogę narażenia dla ludzi 
(załącznik VI, 6.7.2).

6.7.1. Przy uwzględnieniu wyników badań 
metabolicznych in vitro, pozytywny wynik 
testu EST zostaje uznany za dowód 
embriotoksyczności wystarczający do 
uznania substancji za toksyczną dla 
reprodukcji.

6.7.2. Badanie jest wstępnie przeprowadzone 
na jednym gatunku. Decyzja dotycząca 
potrzeby przeprowadzenia badania na 
drugim gatunku jest uzależniona od wyników 
pierwszego badania.

6.7.2. Przy uwzględnieniu wyników badań 
metabolicznych in vitro, negatywne wyniki 
zarówno testu EST, jak systemu 
eksperckiego / modelowania (Q)SAR 
wskazują, że substancja prawdopodobnie 
nie jest toksyczna dla reprodukcji. co może 
zostać potwierdzone w dalszych badaniach 
mechanicznych in vitro.

Dwupokoleniowe badanie toksyczności 
reprodukcyjnej (załącznik VII, 6.7.3) jest 
proponowane przez rejestrującego, jeżeli 
istnieją oznaki potencjalnej toksyczności 
reprodukcyjnej wynikające z badania 
toksyczności dawki wielokrotnej (90-dniowe 
badanie) (np. histopatologiczne zmiany w 
gonadach) lub jeżeli substancja ma ścisłe 
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powiązania strukturalne z substancją uznaną 
za toksyczną dla reprodukcji.

Or. en

Uzasadnienie

Directive 86/609 requires non-animal tests to be used where reasonably and practicably 
available. The animal test in REACH  is not validated to modern standards and should thus 
be replaced, as the use of non-validated animal tests is unacceptable ethically and
scientifically.  Studies showing scientific weaknesses of the test and explaining the proposed 
alternative strategy are cited in  "Non-Animal Testing Strategies for REACH" (see 
www.reachnonanimaltests.org).  The alternative is scientifically sound. Where uncertainties 
remain about the properties of a substance, it should be subject to control measures.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 1126
ZAŁĄCZNIK VI część 6 kolumna 1 i kolumna 2 ustępy 6.7.2

6.7.2 Badanie toksyczności rozwojowej, przy 
zastosowaniu najbardziej właściwej drogi 
podania, biorąc pod uwagę najbardziej 
prawdopodobną drogę narażenia dla ludzi. 
(załącznik X B. 31 lub OECD 414).

6.7.2 Badanie toksyczności rozwojowej, przy 
zastosowaniu najbardziej właściwej drogi 
podania, biorąc pod uwagę najbardziej 
prawdopodobną drogę narażenia dla ludzi 
(załącznik X B. 31 lub OECD 414)

oraz/lub (w zależności od wyników badania 
przesiewowego)

6.7.3 Dwupokoleniowe badanie toksyczności 
reprodukcyjnej, na jednym gatunku, samiec i 
samica, najbardziej odpowiednie drogi 
podawania mając na uwadze 
prawdopodobną drogę narażenia ludzi, jeżeli 
doświadczenie 28-dniowe lub 90-dniowe 
wskazuje na niepożądane efekty dla organów 
rozrodczych i dla tkanek.

Or. de

Uzasadnienie

Derzeit ist ein Screeningtest (Methode OECD 421, nicht in Anhang V von RL 67/548/EWG) 
als erste Überprüfung der Reproduktionstoxizität vorgesehen: 
Es wird zumindest empfohlen, in der vorgesehenen weiteren Prüfstrategie - je nach Art der 
positiven Befunde im Screeningtest - neben der Überprüfung auf Entwicklungstoxizität auch 
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eine Untersuchung auf Fertilitätsminderung durchzuführen. Noch besser wäre es aus unserer 
Sicht bei der bestehenden bewährten Prüfstrategie gemäß dem TGD zu bleiben.

Poprawkę złożyły Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Poprawka 1127
ZAŁĄCZNIK VI część 7 ustępy 7.1, 7.22, 7.3

7.1 Toksyczność w środowisku wodnym skreślony
7.22 Degradacja abiotyczna skreślony
7.3 Los i zachowanie w środowisku skreślony

Or. en

Uzasadnienie

The risk of substance withdrawal in the tonnage range between 10 and 100 tonnes created by 
the Commission proposal requires a reduction of information requirements. Therefore the 
proposed amendment moves the information requirements under points 7.1, 7.2.2 and 7.3 to 
Annex VII. 

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 1128
ZAŁĄCZNIK VI część 7 ustęp 7.1.3

Kolumna 1 Kolumna 1

7.1.3. Badanie toksyczności 
krótkoterminowej na rybach: Rejestrujący 
może rozważyć przeprowadzenie badania 
toksyczności długoterminowej w miejsce 
badania toksyczności krótkoterminowej.

7.1.3. Badanie toksyczności 
krótkoterminowej dla ryb przy użyciu 
TETRATOX i/lub DarT Fish Egg Test:

Kolumna 2 Kolumna 2

7.1.3. Badania nie trzeba przeprowadzać, 
jeżeli:

7.1.3. Badania nie trzeba przeprowadzać, 
jeżeli:

– substancja jest wysoce 
nierozpuszczalna (rozpuszczalność w 
wodzie < 10 µg/l); lub

– substancja jest wysoce 
nierozpuszczalna (rozpuszczalność w 
wodzie < 10 µg/l); lub

– jest mało prawdopodobne, że – jest mało prawdopodobne, że 
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substancja przeniknie błony biologiczne (masa 
cząsteczkowa > 800 lub średnica molekularna 
> 15 Å); lub

substancja przeniknie błony biologiczne (masa 
cząsteczkowa > 800 lub średnica molekularna 
> 15 Å); lub

– dostępne jest badanie toksyczności 
długoterminowej.

– zmierzony lub szacowany 
współczynnik rozdziału (log Kow) < 4; lub
– dostępne są już dane na temat 
krótkoterminowej lub długoterminowej 
toksyczności na rybach.

Badanie toksyczności długoterminowej w 
środowisku wodnym na rybach (załącznik 
VII, 7.1.6) zostanie zaproponowane przez 
rejestrującego lub może być wymagane przez 
właściwe organy Państw Członkowskich 
przeprowadzających ocenę, zgodnie z art. 39, 
40 lub 44 w przypadku, jeżeli porównanie 
(przewidzianego) narażenia środowiska z 
wynikami krótkoterminowego badania 
toksyczności w środowisku wodnym wskaże 
potrzebę dalszych badań nad efektami na 
organizmach wodnych; 
Przeprowadzenie badania toksyczności 
długoterminowej w środowisku wodnym na 
rybach (załącznik VII, 7.1.6) jest rozważane, 
jeżeli substancja jest słabo rozpuszczalna w 
wodzie (rozpuszczalność w wodzie < 1 mg /l).

Or. en

Uzasadnienie

Directive 86/609 requires non-animal tests to be used where reasonably and practicably 
available. The animal test in REACH  is not validated to modern standards and should thus 
be replaced, as the use of non-validated animal tests is unacceptable ethically and 
scientifically.  Studies showing scientific weaknesses of the test and explaining the proposed 
alternative strategy are cited in  "Non-Animal Testing Strategies for REACH" (see 
www.reachnonanimaltests.org).  The alternative is scientifically sound. Where uncertainties 
remain about the properties of a substance, it should be subject to control measures.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 1129
ZAŁĄCZNIK VI część 7 ustęp 7.1.4

7.1.4 Zahamowanie aktywności oddychania 7.1.4 Zahamowanie aktywności oddychania 
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w aktywnym osadzie ściekowym

Badanie może być zastąpione badaniem 
zahamowania nitryfikacji, jeżeli dostępne 
dane pokazują, że substancja może być 
inhibitorem rozwoju lub funkcjonowania 
bakterii.

w aktywnym osadzie ściekowym

Jeżeli dostępne dane pokazują, że substancja 
może być inhibitorem rozwoju lub 
funkcjonowania bakterii, badanie należy 
uzupełnić o badanie zahamowania 
nitryfikacji.

Or. de

Uzasadnienie

Wenn der Stoff das Bakterienwachstum hemmt, sollte eine Prüfung auf Nitrifikationshemmung 
nicht wie vorgeschlagen alternativ zum Hemmtest, sondern zusätzlich dazu durchgeführt 
werden.

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 1130
ZAŁĄCZNIK VI część 7 ustęp 7.2

7.2 Degradacja skreślony

Or. en

Uzasadnienie

As this information requirement is now included in Annex V, it can be deleted here. 
(amendment linked to amendment on Art. 5, paragraph 4)

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 1131
ZAŁĄCZNIK VI część 7 ustęp 7.2 a (nowy)

Kolumna 1 Kolumna 2

Wymóg dostarczania danych z zakresu 
ekotoksykologii
7.2.a Degradacja
Dalsze badania degradacji są proponowane 
przez rejestrującego, jeżeli ocena 
bezpieczeństwa chemicznego, 
przeprowadzona zgodnie z załącznikiem I 
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określa potrzebę przeprowadzenia dalszych 
badań degradacji substancji. Wybór 
właściwego badania (badań) zależy od 
wyników oceny bezpieczeństwa.
7.2.a.1. Degradacja biotyczna
Informacje podane zgodnie z 7.2.1.3 i 
7.2.1.4 są proponowane przez 
rejestrującego lub mogą być wymagane 
przez właściwe organy Państw 
Członkowskich przeprowadzających ocenę, 
zgodnie z art. 39, 40 lub 44, w przypadkach 
określonych poniżej.
7.2.a.1.2. Badania symulacyjne całkowitej 
degradacji w wodzie powierzchniowej

7.2.a.1.2. Badania nie trzeba 
przeprowadzać, jeżeli:
rozpuszczalność substancji w wodzie wynosi 
poniżej 10 μg/l,
substancja łatwo ulega biodegradacji.

7.2.a 1.3. Badania symulacyjne gleby 
(dla substancji o wysokim potencjale 
absorpcji w glebie)

7.2.a .1.3. Badania nie trzeba 
przeprowadzać, jeżeli:
substancja łatwo ulega biodegradacji; lub
bezpośrednie lub pośrednie narażenie gleby 
jest mało prawdopodobne.

7.2.a.1.4. Badania symulacyjne osadu 
(dla substancji o dużym potencjale 
absorpcji w osadzie)

7.2.a.1.4. Badania nie trzeba 
przeprowadzać, jeżeli:
substancja łatwo ulega biodegradacji; lub
bezpośrednie lub pośrednie narażenie gleby 
jest mało prawdopodobne.

7.2.a.3. Identyfikacja produktów degradacji 7.2.a.3. Chyba, że substancja łatwo ulega 
biodegradacji
Dalsze badania są proponowane przez 
rejestrującego, jeżeli ocena bezpieczeństwa 
chemicznego, przeprowadzona zgodnie z 
załącznikiem I wskazuje na potrzebę 
przeprowadzenia dalszych badań nad losem i 
zachowaniem substancji. Wybór 
odpowiedniego badania (badań) zależy od 
wyników oceny bezpieczeństwa.

Or. en
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(Text moved from ANNEX VII - 7.2.1)

Uzasadnienie

This moves the degradation studies listed in point 7.2 of Annex VII to Annex VI. Data 
concerning bio-and abiotic degradation are prequisites for a proper safety assessment of any 
chemical that may be released into the environment. Such studies should therefore be applied 
already for substances as of 10 tonnes.

If this amendment is adopted, the corresponding part in Annex VII needs to be deleted.

Poprawkę złożyły Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Poprawka 1132
ZAŁĄCZNIK VII część 6 ustęp 6.1. - 6.4.

6.1. Podrażnienie skóry

6.1.1. Badania podrażnienia skóry in vivo

6.1.1. Badania nie trzeba przeprowadzać, jeżeli:

- substancja jest korozyjna; lub

– substancja jest mocnym kwasem (pH < 2,0) lub zasadą (pH > 11,5); lub

- substancja jest łatwopalna w powietrzu w temperaturze pokojowej; lub

- substancja jest bardzo toksyczna w kontakcie ze skórą; lub

- badanie ostrej toksyczności drogą skórną nie stwierdza podrażnienia skóry aż do poziomu 
granicznego dawki (2000 mg /kg wagi ciała); lub

- dane uzyskane ze strategii badawczych przewidzianych w załączniku V, sekcja 6.1. są 
wystarczające do sklasyfikowania substancji jako korozyjnej dla skóry lub drażniącej dla 
skóry.

6.2. Podrażnienie oczu

6.2.1. Badania podrażnienia oczu in vivo

6.2.1. Badania nie trzeba przeprowadzać, jeżeli:

- substancja jest korozyjna; lub

– substancja jest mocnym kwasem (pH < 2,0) lub zasadą (pH > 11,5); lub

- substancja jest łatwopalna w powietrzu w temperaturze pokojowej; lub
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- substancja jest sklasyfikowana jako drażniąca w kontakcie ze skórą, oraz pod warunkiem, że 
rejestrujący sklasyfikuje substancję jako drażniącą dla oczu; lub

- dane uzyskane ze strategii badawczych przewidzianych w załączniku V, sekcja 6,2. są 
wystarczające do sklasyfikowania substancji jako drażniącej dla oczu.

6.4. Mutagenność

6.4.2. Badanie cytogenetyczne in vitro komórek ssaków

6.4.2. Nie trzeba przeprowadzać badania jeżeli:

- dostateczne dane z badania cytogenetycznego in vivo są dostępne lub

- substancja jest zaliczana do kategorii kancerogennych: kategorii 1 lub 2.

6.4.3. Badania in vitro mutacji genów w komórkach ssaków, jeżeli zanotowano wyniki 
negatywne w załączniku V, 6.4.1. i załączniku VI, 6.4.2.

6.4.3. Nie trzeba przeprowadzać badania jeżeli dostępne są wystarczające dane z 
wiarygodnego badania in vivo mutacji genów u ssaków.

6.4. Przeprowadzenie właściwych badań mutagenności in vivo jest brane pod uwagę w 
przypadku pozytywnych wyników każdego z badań mutagenności określonych w załączniku 
V lub VI.

Or. en

Text moved from Annex VI; current column 2 and row 6.4 unchanged

Uzasadnienie

This amendment is a consequence to the amendment to Annex VI as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal. For mutagenicity it is assured that if there is a positive result from 
an in vitro study, that it will be further investigated.  (linked to the amendment on Annex VI).

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 1133
ZAŁĄCZNIK VII część 6 ustęp 6.4.

6.4. Jeżeli uzyskano pozytywny wynik w 
jakimkolwiek badaniu mutagenności w 
załącznikach V lub VI, a wyniki z badań in 
vivo nie są dostępne, właściwe badanie 
mutagenności in vivo jest proponowane przez 
rejestrującego.

skreślony
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Jeżeli uzyskano pozytywny wynik w 
jakimkolwiek dostępnym badaniu in vivo, 
dalsze właściwe badania in vivo są 
proponowane.

Or. en

Uzasadnienie

There are no in vivo mutagenicity studies validated to modern standards. Studies showing 
scientific weaknesses of the test and explaining the proposed alternative strategy are cited in 
"Non-Animal Testing Strategies for REACH" (see www.reachnonanimaltests.org). As the use 
of non-validated animal tests is unacceptable ethically and scientifically, in vivo mutagenicity 
tests should not be used. If there is a positive result from the tests in Annex V or VI, further in 
vitro studies should be conducted as already suggested in the amendment to point 6.4 of 
Annex VI.

Poprawkę złożyli Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer + Dagmar Roth-Behrendt, 
Jutta D. Haug

Poprawka 1134
ZAŁĄCZNIK VII część 6 ustęp 6.4.

6.4. Jeżeli uzyskano pozytywny wynik w 
jakimkolwiek badaniu mutagenności w 
załącznikach V lub VI, a wyniki z badań in 
vivo nie są dostępne, właściwe badanie 
mutagenności in vivo jest proponowane przez 
rejestrującego.
Jeżeli uzyskano pozytywny wynik w 
jakimkolwiek dostępnym badaniu in vivo, 
dalsze właściwe badania in vivo są 
proponowane.

6.4. Jeżeli uzyskano pozytywny wynik w 
jakimkolwiek badaniu mutagenności w 
załącznikach V lub w powyższych testach, a 
wyniki z badań in vivo nie są dostępne, 
właściwe badanie mutagenności in vivo jest 
proponowane przez rejestrującego.
Jeżeli uzyskano pozytywny wynik w 
jakimkolwiek dostępnym badaniu in vivo, 
dalsze właściwe badania in vivo są 
proponowane.

Or. en

Uzasadnienie

This amendment is a consequence to the amendment to Annex VI as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal. For mutagenicity it is assured that if there is a positive result from 
an in vitro study, that it will be further investigated.  (linked to the amendment on Annex VI).
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Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 1135
ZAŁĄCZNIK VII część 6 ustęp 6.6.

6.6. Toksyczność dawki wielokrotnej skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Repeated dose toxicity tests are not validated to modern standards. Studies showing scientific 
weaknesses of the test and explaining the proposed alternative strategy are cited in  "Non-
Animal Testing Strategies for REACH" (see www.reachnonanimaltests.org). As the use of 
non-validated animal tests is unacceptable ethically and scientifically, repeated dose toxicity 
animal tests should not be used. The endpoint is sufficiently covered by the suggested organ-
specific testing strategy to replace repeated dose-toxicity testing in point 6.6. of Annex VI.

Poprawkę złożyły Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Poprawka 1136
ZAŁĄCZNIK VII część 6 ustęp 6.6.

Tekst proponowany przez Komisję

6.6. Toksyczność dawki 
wielokrotnej

6.6.1. Badanie toksyczności 
krótkoterminowej dawki wielokrotnej 
(28 dni), na jednym gatunku, samiec i 
samica, najbardziej odpowiednie drogi 
podawania mając na uwadze 
prawdopodobną drogę narażenia ludzi, 
chyba, że podano wcześniej jako część 
wymagań załącznika VI lub jeżeli 
zaproponowane są badania zgodnie z 
sekcją 6.6.2. W tym wypadku nie stosuje 
się przepisów części 3 załącznika IX.

6.6.2. Badania toksyczności 
podchronicznej (90 dniowego), na 
jednym gatunku, gryzoń, samiec i 
samica, najbardziej odpowiednie drogi 
podawania, mając na uwadze 
prawdopodobną drogę narażenia ludzi.

6.6.2. Nie należy przeprowadzać badania 
toksyczności podchronicznej (90 dniowego) 
jeżeli:

- są dostępne wiarygodne wyniki 
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krótkoterminowego badania toksyczności (28 dni), 
wskazujące na poważne efekty toksyczne, zgodnie z 
kryteriami klasyfikujące substancję jako R48, dla 
których odnotowana wartość NOAEL w 
doświadczeniu 28 dniowym, przy zastosowaniu 
odpowiedniego współczynnika niepewności,
pozwala na ekstrapolację do wartości NOAEL z 
doświadczenia 90 dniowego dla tej samej drogi 
narażenia; lub
- dostępne są wiarygodne wyniki badań 
toksyczności chronicznej, pod warunkiem użycia 
odpowiedniego gatunku i drogi podania; lub

- substancja jest niereaktywna, nierozpuszczalna i 
nie może być absorbowana przez wdychanie, nie 
ma tez dowodów na absorpcję i toksyczność w 28-
dniowym badaniu „wartości granicznych”, 
szczególnie jeżeli taki model jest związany z 
ograniczonym narażeniem ludzi.

Właściwa droga podania jest wybierana na 
podstawie:

Badania drogą skórną są odpowiednie jeżeli:

(1) możliwy jest kontakt substancji ze skórą 
podczas produkcji i/lub zastosowania; i

(2) właściwości fizykochemiczne wskazują na 
znaczy wskaźnik absorpcji przez skórę; i

(3) spełniony jest jeden z następujących 
warunków:

- toksyczność jest notowana podczas badania 
ostrej toksyczności skórnej przy niższych 
dawkach niż w badaniu toksyczności droga 
doustną; lub

- efekty ogólnoustrojowe lub inne dowody 
absorpcji są obserwowane w badaniach 
podrażnień skóry i/lub oczu; lub
- badania in vitro wskazują na znaczną absorpcję 
skórną; lub
- znaczna ostra toksyczność skórna lub 
przeniknięcie przez skórę są rozpoznawane dla 
substancji o podobnej strukturze.

Badanie drogą skórną nie jest odpowiednie jeżeli
absorpcja przez skórę jest mało prawdopodobna, 
jak wskazuje na to masa cząsteczkowa (masa 
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cząsteczkowa > 800 lub średnica cząsteczkowa > 
15 Å) i niska rozpuszczalność w tłuszczach (log 
Kow – współczynnik oktanol-woda poniżej -1 lub 
powyżej 4).

Badanie drogą wziewną jest odpowiednie jeżeli:
(1) prawdopodobne jest narażenie ludzi poprzez 
wdychanie; i
(2) spełniony jest jeden z następujących 
warunków:
- substancja ma prężność pary powyżej 10-2 Pa w 
temperaturze 20°C; lub
- substancja jest proszkiem zawierającym więcej 
niż 1% cząstek na podstawie ciężaru, przy 
masowej medianie aerodynamicznej średnicy 
cząstki (MMAD) poniżej 100 µm; lub
- substancja zostanie użyta w sposób, który 
wytwarza efekt aerozolu, cząsteczek lub kropelek 
o zakresie wielkości pozwalającej na wdychanie 
(> 1% na podstawie ciężaru cząstek przy MMAD 
< 100 µm). Przy braku przeciwwskazań należy 
wybrać drogę doustną.

Dalsze badania zostaną zaproponowane przez 
rejestrującego lub mogą być wymagane przez 
właściwe organy Państw Członkowskich 
przeprowadzających ocenę, zgodnie z art. 39, 40 
lub 44 w przypadku:

- kiedy identyfikacja wartości NOAEL nie może 
być przeprowadzona w badaniu 90-dniowym, 
chyba że powodem niemożności identyfikacji 
wartości NOAEL jest brak niepożądanych 
efektów toksycznych; lub

- toksyczności wzbudzającej szczególne obawy 
(np. poważne/ ciężkie efekty); lub

- oznak efektu, dla którego nie są dostępne 
wystarczające dowody pozwalające na 
przeprowadzenie charakterystyki 
toksykologicznej i/lub charakterystyki ryzyka; W 
takich przypadkach może być stosowne 
przeprowadzenie specjalistycznych badań 
toksykologicznych, przeznaczonych do zbadania 
tych efektów (np. immunotoksyczność, 
neurotoksyczność);  lub
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- szczególnych obaw dotyczących narażenia (np. 
zastosowanie substancji w produktach 
konsumpcyjnych, prowadzące do poziomów 
narażenia zbliżonych do poziomów dawek, przy 
których można się spodziewać wystąpienia 
toksyczności dla ludzi).

Poprawka Parlamentu

6.6. Toksyczność dawki 
wielokrotnej

6.6.1. Badanie toksyczności 
krótkoterminowej dawki wielokrotnej 
(28 dni), na jednym gatunku, samiec i 
samica, najbardziej odpowiednie drogi 
podawania mając na uwadze 
prawdopodobną drogę narażenia ludzi, 
chyba, że podano wcześniej jako część 
wymagań załącznika VI lub jeżeli 
zaproponowane są badania zgodnie z 
sekcją 6.6.2. W tym wypadku nie stosuje 
się przepisów części 3 załącznika IX.

6.6.1. Nie ma potrzeby przeprowadzania badania 
toksyczności krótkoterminowej (28 dniowego) 
jeżeli:

- dostępne są wiarygodne wyniki badań 
toksyczności podchronicznej (90 dni) lub 
chronicznej, pod warunkiem użycia 
odpowiedniego gatunku i drogi podania; lub

- substancja przechodzi natychmiastowy rozpad i 
nie są dostępne wystarczające dane dotyczące 
produktów rozpadu; lub

- odnośne narażenie ludzi może być wykluczone.

Właściwa droga podania jest wybierana na 
podstawie:

Badania drogą skórną są odpowiednie jeżeli:

(1) możliwy jest kontakt substancji ze skórą 
podczas produkcji i/lub zastosowania; i

(2) właściwości fizykochemiczne wskazują na 
znaczy wskaźnik absorpcji przez skórę; i

(3) spełniony jest jeden z następujących 
warunków:

- toksyczność jest notowana podczas badania 
ostrej toksyczności skórnej przy niższych 
dawkach niż w badaniu toksyczności droga 
doustną; lub

- efekty ogólnoustrojowe lub inne dowody 
absorpcji są obserwowane w badaniach 
podrażnień skóry i/lub oczu; lub
- badania in vitro wskazują na znaczną absorpcję 
skórną; lub
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- znaczna ostra toksyczność skórna lub 
przeniknięcie przez skórę są rozpoznawane dla 
substancji o podobnej strukturze.

Badanie drogą skórną nie jest odpowiednie jeżeli 
absorpcja przez skórę jest mało prawdopodobna, 
jak wskazuje na to masa cząsteczkowa (masa 
cząsteczkowa > 800 lub średnica cząsteczkowa > 
15 Å) i niska rozpuszczalność w tłuszczach (log 
Kow – współczynnik oktanol woda poniżej 1 lub 
powyżej 4).

Badanie drogą wziewną jest odpowiednie jeżeli:
(1) prawdopodobne jest narażenie ludzi poprzez 
wdychanie; i

(2) spełniony jest jeden z następujących 
warunków:
- substancja ma prężność pary powyżej 10-2 Pa w 
temperaturze 20°C; lub
- substancja jest proszkiem zawierającym więcej 
niż 1% cząstek na podstawie ciężaru, przy 
masowej medianie aerodynamicznej średnicy 
cząstki (MMAD) poniżej 100 µm; lub
- substancja zostanie użyta w sposób, który 
wytwarza efekt aerozolu, cząsteczek lub kropelek 
o zakresie wielkości pozwalającej na wdychanie 
(> 1% na podstawie ciężaru cząstek przy MMAD 
< 100 µm). Przy braku przeciwwskazań należy 
wybrać drogę doustną.

Badanie toksyczności podchronicznej (90 dni) 
(załącznik VII, 6.6.2) jest proponowane przez 
rejestrującego jeżeli:
- częstotliwość i czas trwania narażenia ludzi 
wskazuje na to, że badanie o dłuższym okresie 
trwania jest bardziej odpowiednie; oraz 
spełniony jest jeden z następujących warunków:
- inne dostępne dane dowodzą, że substancja 
może mieć niebezpieczną właściwość, która nie 
może być wykryta w badaniu toksyczności 
krótkoterminowej; lub
- właściwie zaplanowane badania 
toksykokinetyczne wskazują na akumulację 
substancji lub jej metabolitów w niektórych 
tkankach lub organach, które mogłyby pozostać 
niewykryte w badaniu toksyczności 
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krótkoterminowej, ale z których mogłyby 
wyniknąć efekty niepożądane przy dłuższym 
okresie narażenia.
Dalsze badania zostaną zaproponowane przez 
rejestrującego lub mogą być wymagane przez 
właściwe organy Państw Członkowskich 
przeprowadzających ocenę, zgodnie z art. 39, 40 
lub 44 w przypadku:

- kiedy identyfikacja wartości NOAEL nie może 
być przeprowadzona w badaniu 28-dniowym, 
chyba że powodem niemożności identyfikacji 
wartości NOAEL jest brak niepożądanych 
efektów toksycznych; lub
- toksyczności wzbudzającej szczególne obawy 
(np. poważne/ ciężkie efekty); lub
- oznak efektu, dla którego nie są dostępne 
wystarczające dowody pozwalające na 
przeprowadzenie charakterystyki 
toksykologicznej i/lub charakterystyki ryzyka; W 
takich przypadkach może być stosowne 
przeprowadzenie specjalistycznych badań 
toksykologicznych, przeznaczonych do zbadania 
tych efektów (np. immunotoksyczność, 
neurotoksyczność);  lub

- kiedy droga narażenia zastosowana we 
wstępnym badaniu dawki wielokrotnej okazała 
się nieodpowiednia w stosunku do 
przewidywanej drogi narażenia ludzi, 
ekstrapolacja dróg narażenia nie może być 
wykonana; lub
- szczególnych obaw dotyczących narażenia (np. 
zastosowanie substancji w produktach 
konsumpcyjnych, prowadzące do poziomów 
narażenia zbliżonych do poziomów dawek, przy 
których można się spodziewać wystąpienia 
toksyczności dla ludzi); lub

- kiedy efekty wywołane przez substancje mające 
jasny związek ze struktura molekularną badanej 
substancji nie zostały ujawnione w czasie 
badania 28-dniowego.

Or. en
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Uzasadnienie

This amendment is a consequence to the amendment to Annex VI as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal. (linked to amendment to Annex VI, points 6.1 - 6.4).

Poprawkę złożyły Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Poprawka 1137
ZAŁĄCZNIK VII część 6 ustęp 6.7.Tekst proponowany przez Komisję

6.7. Toksyczność reprodukcyjna 6.7. Badań nie trzeba przeprowadzać, jeżeli:
substancja jest uznana za genotoksyczny 
kancerogen i wdrożone są odpowiednie środki 
zarządzania ryzykiem; lub

substancja jest uznana za mutagen komórek 
zarodkowych i wdrożone są odpowiednie środki 
zarządzania ryzykiem.

6.7.2. Badanie toksyczności 
rozwojowej, na jednym gatunku, przy 
zastosowaniu najbardziej właściwej drogi 
podania, biorąc pod uwagę najbardziej 
prawdopodobną drogę narażenia dla ludzi. 
(załącznik X B. 31 lub OECD 414), chyba, 
że zostało już określone jako część 
wymagań załącznika VI.

6.7.2 Badanie jest wstępnie przeprowadzone na 
jednym gatunku. Decyzja dotycząca potrzeby 
przeprowadzenia badania na drugim gatunku jest 
uzależniona od wyników pierwszego badania.

6.7.3. Dwupokoleniowe badanie 
toksyczności reprodukcyjnej, na jednym 
gatunku, samiec i samica, najbardziej 
odpowiednie drogi podawania mając na 
uwadze prawdopodobną drogę narażenia 
ludzi, jeżeli doświadczenie 28-dniowe lub 
90-dniowe wskazuje na niepożądane 
efekty dla organów rozrodczych i dla 
tkanek.

Poprawki Parlamentu

6.7. Toksyczność reprodukcyjna 6.7. Badań nie trzeba przeprowadzać, jeżeli:

substancja jest uznana za genotoksyczny 
kancerogen i wdrożone są odpowiednie środki 
zarządzania ryzykiem; lub
substancja jest uznana za mutagen komórek 
zarodkowych i wdrożone są odpowiednie środki 
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zarządzania ryzykiem. 

6.7.1. Badanie toksyczności 
reprodukcyjnej/rozwojowej, na jednym 
gatunku (OECD 421), jeżeli nie ma 
dowodów pochodzących z dostępnych 
informacji o substancjach o podobnej 
strukturze, z oceny (Q)SAR lub z metod 
in vitro, że substancja może wykazywać 
toksyczność rozwojową.

6.7.1. Pozytywne wyniki badania są 
potwierdzane na tym etapie przez badania 
toksyczności rozwojowej, na jednym gatunku, 
najbardziej odpowiednie drogi podawania, 
biorąc pod uwagę najbardziej prawdopodobną 
drogę narażenia dla ludzi (Załącznik VI, 6.7.2).

6.7.2. Badanie toksyczności 
rozwojowej, na jednym gatunku, przy 
zastosowaniu najbardziej właściwej 
drogi podania, biorąc pod 
uwagę najbardziej prawdopodobną drogę 
narażenia dla ludzi. (załącznik X B. 31 
lub OECD 414), chyba, że zostało już 
określone jako część wymagań 
załącznika VI.

6.7.2. Badanie jest wstępnie przeprowadzone na 
jednym gatunku. Decyzja dotycząca potrzeby 
przeprowadzenia badania na drugim gatunku jest 
uzależniona od wyników pierwszego badania.

Dwupokoleniowe badanie toksyczności 
reprodukcyjnej (6.7.3) jest proponowane przez 
rejestrującego, jeżeli istnieją wskazania 
potencjalnej toksyczności reprodukcyjnej 
wynikające z badania toksyczności na 
powtarzanej dawce (90 dni) (np. : 
histopatologiczne efekty na gonadach) lub jeżeli 
substancja ma ścisły związek strukturalny ze 
znaną substancją o toksyczności rozwojowej.

Or. en

Uzasadnienie

This amendment is a consequence to the amendment to Annex VI as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal. (linked to amendment to Annex VI, points 6.1 - 6.4).

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 1138
ZAŁĄCZNIK VII część 6 ustęp 6.7.Tekst proponowany przez Komisję

6.7. Toksyczność reprodukcyjna 6.7. Badań nie trzeba przeprowadzać, jeżeli:
substancja jest uznana za genotoksyczny 
kancerogen i wdrożone są odpowiednie środki 
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zarządzania ryzykiem; lub
substancja jest uznana za mutagen komórek 
zarodkowych i wdrożone są odpowiednie środki 
zarządzania ryzykiem.

6.7.2. Badanie toksyczności 
rozwojowej, na jednym gatunku, przy 
zastosowaniu najbardziej właściwej 
drogi podania, biorąc pod 
uwagę najbardziej prawdopodobną 
drogę narażenia dla ludzi. (załącznik X 
B. 31 lub OECD 414), chyba, że zostało 
już określone jako część wymagań 
załącznika VI.

Badanie jest wstępnie przeprowadzone na 
jednym gatunku. Decyzja dotycząca potrzeby 
przeprowadzenia badania na drugim gatunku 
jest uzależniona od wyników pierwszego 
badania.

6.7.3. Dwupokoleniowe badanie 
toksyczności reprodukcyjnej, na jednym 
gatunku, samiec i samica, najbardziej 
odpowiednie drogi podawania mając na 
uwadze prawdopodobną drogę 
narażenia ludzi, jeżeli doświadczenie 
28-dniowe lub 90-dniowe wskazuje na 
niepożądane efekty dla organów 
rozrodczych i dla tkanek.

Poprawki Parlamentu

6.7. Toksyczność reprodukcyjna 6.7. Badań nie trzeba przeprowadzać, jeżeli:

substancja jest uznana za genotoksyczny 
kancerogen i wdrożone są odpowiednie środki 
zarządzania ryzykiem; lub
substancja jest uznana za mutagen komórek 
zarodkowych i wdrożone są odpowiednie środki 
zarządzania ryzykiem; lub

- istnieje dowód na to, że substancja gromadzi się 
w zwierzęcych lub ludzkich tkankach (np.: 
tkanka piersiowa lub tłuszczowa) i wdrożone są 
odpowiednie środki zarządzania ryzykiem.

6.7.2. Badania mechaniczne in vitro w 
celu oceny wpływów chemicznych na:
(i) Syntezę hormonów sterydowych (np.: 
linia komórkowa H295R)
(ii) Zdolność do życia, ruchliwość, 
morfologię i biochemię spermy ludzkiej
(iii) Komórki Sertoliego w hodowli
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(iv) Komórki pęcherzyków jajnikowych 
w hodowli
(v) Inne ważne metody in vitro lub in 
silico

Or. en

Uzasadnienie

Directive 86/609 requires non-animal tests to be used where reasonably and practicably 
available. The animal test in REACH is not validated to modern standards and should thus be 
replaced, as the use of non-validated animal tests is unacceptable ethically and scientifically. 
Studies showing scientific weaknesses of the test and explaining the proposed alternative 
strategies are cited in "Non-Animal Testing Strategies for REACH" (see 
www.reachnonanimaltests.org). The alternative is scientifically sound. Where uncertainties 
remain about the properties of a substance, it should be subject to control measures.

Poprawkę złożyły Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Poprawka 1139
ZAŁĄCZNIK VII część 6 ustęp 6.7 a (nowy)Poprawki Parlamentu

6.7a Toksykokinetyka

6.7a.1. Ocena toksykokinetycznego 
zachowania substancji w zakresie, w 
jakim można przeprowadzić tę ocenę na 
podstawie odpowiednich dostępnych 
informacji.

Or. en

Uzasadnienie

This amendment is a consequence to the amendment to Annex VI as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 1140
ZAŁĄCZNIK VII część 6 ustęp 6.7 a (nowy)
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6.7a. Toksykokinetyka
6.7a.1 Ocena zachowania toksykokinetycznego substancji poprzez dodatkowe badania, łącznie 
z biotransformacją i farmakokinetyką, jeżeli wydaje się to niezbędne dla wyjaśnienia dalszej 
strategii badania bądź do całościowej oceny toksykologicznej.

Or. de

(Identical amendment to Annex VIII, same author)

Uzasadnienie

Unter dem REACH Vorschlag ist keine Forderung nach dem toxikokinetischen Verhalten 
eines Stoffes vorgesehen. Da das Wissen um dieses Verhalten in Einzelfällen für die Auswahl 
einer geeigneten Prüfstrategie vor allem von CMR-Stoffen im höheren Tonnenbereich sehr 
wichtig sein kann, wird empfohlen, eine derartige Prüfstrategie für den Einzelfall vorzusehen.

Poprawkę złożyły Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Poprawka 1141
ZAŁĄCZNIK VII część 7 ustępy 7.1.Tekst proponowany przez Komisję

7.1. Toksyczność w środowisku 
wodnym

7.1. Badania toksyczności długoterminowej jest 
proponowane przez rejestrującego, jeżeli ocena 
bezpieczeństwa chemicznego zgodnie z 
załącznikiem I wskazuje na potrzebę dalszego 
badania efektów dla organizmów wodnych. Wybór 
odpowiedniego badania (badań) zależy od 
wyników oceny bezpieczeństwa.

7.1.5. Badanie toksyczności 
długoterminowej na Daphnia, (chyba, że 
już wykonane jako część wymagań 
załącznika V)

7.1.5. Badania nie trzeba przeprowadzać, jeżeli:
- jest mało prawdopodobne, że substancja 
przeniknie błony biologiczne (masa 
cząsteczkowa > 800 lub średnica molekularna 
> 15 Å); lub
- bezpośrednie lub pośrednie narażenie przedziału 
środowiska wodnego jest mało prawdopodobne.

7.1.6. Długoterminowe badanie 
toksyczności na rybach, (chyba, że już 
wykonane jako część wymagań 
załącznika VI)

7.1.6. Badania nie trzeba przeprowadzać, jeżeli:
- jest mało prawdopodobne, że substancja 
przeniknie błony biologiczne (masa 
cząsteczkowa > 800 lub średnica molekularna 
> 15 Å); lub
- bezpośrednie lub pośrednie narażenie przedziału 
środowiska wodnego jest mało prawdopodobne.

Informacje podane są dla 7.1.6.1, 7.1.6.2 
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lub 7.1.6.3.

7.1.6.1 Badanie toksyczności we 
wczesnym stadium życia ryb (FELS) 
(OECD 210)
7.1.6.2 Krótkoterminowe badanie 
toksyczności u ryb na zarodkach i 
narybku (załącznik X C.15 lub 
OECD 212)
7.1.6.3 Badanie wzrostu u młodocianych 
ryb (załącznik X C.14 lub OECD 215)

7.1.6.1. Badanie toksyczności FELS jest 
proponowane przez rejestrującego lub może być 
wymagane przez właściwe organy Państw 
Członkowskich przeprowadzających ocenę, 
zgodnie z artykułami 39, 40 lub 44, jeżeli 
substancja ma potencjał do bioakumulacji.

Poprawki Parlamentu

7.1. Toksyczność w środowisku 
wodnym
7.1.2. Badanie zahamowania wzrostu 
na algach

7.1.2. Badania nie trzeba przeprowadzać, jeżeli:
- substancja jest wysoce nierozpuszczalna 
(rozpuszczalność w wodzie < 10 µg/l) lub
- jest mało prawdopodobne, że substancja 
przeniknie błony biologiczne (masa 
cząsteczkowa > 800 lub średnica molekularna > 
15 Å).

7.1.3. Krótkoterminowe badanie 
toksyczności u ryb: Rejestrujący może 
rozważyć długoterminowe badanie 
toksyczności zamiast 
krótkoterminowego. 

7.1.3. Badania nie trzeba przeprowadzać, jeżeli:
- substancja jest wysoce nierozpuszczalna 
(rozpuszczalność w wodzie < 10 µg/l); lub
- jest mało prawdopodobne, że substancja 
przeniknie bony biologiczne (masa 
cząsteczkowa > 800 lub średnica molekularna 
> 15 Å); lub
- dostępne jest długoterminowe badanie 
toksyczności.

Długoterminowe badanie toksyczności u ryb w 
środowisku wodnym (Załącznik VII, 7.1.6) jest 
proponowane przez rejestrującego lub może być 
wymagane przez właściwy organ oceniającego 
Państwa Członkowskiego zgodnie z art. 39, 40 
lub 44, jeżeli porównanie (przewidywanego) 
narażenia środowiskowego z wynikami 
krótkoterminowych danych toksyczności w 
środowisku wodnym wskazuje na potrzebę 
przestudiowania dalszych wpływów na 
organizmy wodne.
Długoterminowe badanie toksyczności u ryb w 
środowisku wodnym (Załącznik VII, 7.1.6) jest 
rozważane, jeżeli substancja jest słabo 
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rozpuszczalna w wodzie (rozpuszczalność w 
wodzie < 1 mg/l).

7.1.4. Badania aktywowanego szlamu 
w teście hamowania oddychania , chyba 
że istnieje niskie prawdopodobieństwo 
przedostania się do systemu 
oczyszczania ścieków

7.1.4. Badania nie trzeba przeprowadzać, jeżeli:
- substancja jest wysoce nierozpuszczalna 
(rozpuszczalność w wodzie < 10 µg/l); lub
- substancja jest uznana za łatwo ulegającą 
biodegradacji i zastosowane w badaniach 
stężenia mieszczą się w stężeniach, których 
można się spodziewać w dopływie zakładu 
oczyszczania ścieków.
Badania mogą zostać zastąpione przez test 
inhibicji reakcji nitrowania, jeżeli dostępne dane 
pokażą, że substancja jest raczej inhibitorem 
wzrostu lub funkcji bakterii.

Or. en

Tekst przeniesiony z załącznika VI, cz. 7, ust. 7.1.

Uzasadnienie

This amendment is a consequence to the amendment to Annex VI as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal. (linked to amendment to Annex VI, 6.1 - 6.4).

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 1142
ZAŁĄCZNIK VII część 7 ustęp 7.1.6.

xxx xxx

Or. en

Uzasadnienie

Long-term toxicity testing on fish is not validated to modern standards. Studies showing 
scientific weaknesses of the test and explaining the proposed alternative strategy are cited in 
"Non-Animal Testing Strategies for REACH" (see www.reachnonanimaltests.org). As the use 
of non-validated animal tests is unacceptable ethically and scientifically, long-term toxicity 
testing on fish repeated dose toxicity animal tests should not be used. The endpoint is 
sufficiently covered by the alternative test replacing short-term toxicity in fish in point 7.1.3 of 
Annex VI.
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Poprawkę złożyły Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Poprawka 1143
ZAŁĄCZNIK VII część 7 ustępy 7.2.1 a (nowe)Poprawki Parlamentu

7.2.2. Czynniki abiotyczne
7.2.2.1. Hydroliza jako funkcja 
pH.

7.2.2.1. Badania nie trzeba przeprowadzać, 
jeżeli:
- substancja łatwo ulega biodegradacji; lub
- rozpuszczalność substancji w wodzie jest niższa 
niż 10 µg/l.

Or. en

Tekst przeniesiony z załącznika VI, cz. 7, ust. 7.2.2.

Uzasadnienie

This amendment is a consequence to the amendment to Annex VI as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal. (linked to amendment to Annex VI, 6.1 - 6.4).

Poprawkę złożyły Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Poprawka 1144
ZAŁĄCZNIK VII część 7 ustępy 7.3.Text proposed by the Commission

7.3. Los i zachowanie w środowisku

7.3.2. Biokoncentracja w jednym 
gatunku wodnym, najlepiej u ryb

7.3.2. Badania nie trzeba przeprowadzać, jeżeli:

- substancja ma niski potencjał do bioakumulacji 
(np. log Kow - współczynniki oktanol-woda 
poniżej <3); lub
- jest mało prawdopodobne, że substancja 
przeniknie błony biologiczne (masa 
cząsteczkowa > 800 lub średnica molekularna 
> 15 Å); lub
- bezpośrednie lub pośrednie narażenie przedziału 
środowiska wodnego jest mało prawdopodobne.

7.3.3. Dalsze badania nad 
adsorpcją/desorpcją, w zależności od 
wyników badania wymaganego w 
załączniku VI

7.3.3. Badania nie trzeba przeprowadzać, jeżeli:

- w oparciu o właściwości fizykochemiczne, może 
być spodziewane, że substancja ma niski 
potencjał do adsorpcji (np. substancja ma niski 
współczynnik rozdziału oktanol-woda); lub
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- substancja szybko się rozkłada.

Amendment by Parliament

7.3. Los i zachowanie w środowisku

7.3.1. Badania nad 
adsorpcją/desorpcją

7.3.1. Badania nie trzeba przeprowadzać, jeżeli:
– w oparciu o właściwości fizykochemiczne, 

można się spodziewać, że substancja ma niski 
potencjał do adsorpcji (np. substancja ma 
niski współczynnik rozdziału oktanol-woda); 
lub

– substancja szybko się rozkłada.

Or. en

Tekst przeniesiony z załącznika VI, cz. 7, ust. 7.3.

Uzasadnienie

This amendment is a consequence to the amendment to Annex VI as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal. (linked to amendment to Annex VI, 6.1 - 6.4)

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 1145
ZAŁĄCZNIK VIII, wprowadzenie ustęp 1

Na poziomie niniejszego załącznika, 
rejestrujący musi przedstawić propozycję i 
harmonogram wypełniania wymagań w 
zakresie informacji określonych w tym 
załączniku, zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. (d).

Na poziomie niniejszego załącznika, 
rejestrujący musi przedstawić propozycję i 
harmonogram wypełniania wymagań w 
zakresie informacji określonych w tym 
załączniku, który zawiera badania na 
kręgowcach, zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. (d).

Or. en

Uzasadnienie

The testing proposals should only relate to vertebrate animal test requirements. All other 
information requirements should be provided in line with the deadlines specified in Article 21.
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Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 1146
ZAŁĄCZNIK VII część 6 ustęp 6.4

xxx xxx

Or. en

Uzasadnienie

At this juncture, sufficient information should be available to make an informed decision 
regarding the classification and regulation of a substance with respect to its potential 
mutagenicity. If there is a positive result from the tests in Annex V or VI, further in vitro 
studies should be conducted as already suggested in the amendment to point 6.4 of Annex VI.

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 1147
ZAŁĄCZNIK VII część 6 ustęp 6.6.3.

xxx xxx

Or. en

Uzasadnienie

Long-term repeated dose toxicity tests are not validated to modern standards. Studies 
showing scientific weaknesses of the test and explaining the proposed alternative strategy are 
cited in "Non-Animal Testing Strategies for REACH" (see www.reachnonanimaltests.org). As 
the use of non-validated animal tests is unacceptable ethically and scientifically, repeated 
dose toxicity animal tests should not be used. The endpoint is sufficiently covered by the 
suggested organ-specific testing strategy to replace repeated dose-toxicity testing in point 6.6 
of Annex VI.

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 1148
ZAŁĄCZNIK VII część 6 ustęp 6.6.

xxx xxx

Or. en
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Uzasadnienie

Long-term repeated dose toxicity tests are not validated to modern standards. Studies 
showing scientific weaknesses of the test and explaining the proposed alternative strategy are 
cited in "Non-Animal Testing Strategies for REACH" (see www.reachnonanimaltests.org). As 
the use of non-validated animal tests is unacceptable ethically and scientifically, repeated 
dose toxicity animal tests should not be used. The endpoint is sufficiently covered by the 
suggested organ-specific testing strategy to replace repeated dose-toxicity testing in point 6.6 
of Annex VI.

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 1149
ZAŁĄCZNIK VII część 6 ustęp 6.7.

xxx xxx

Or. en

Uzasadnienie

Two generation reproductive toxicity studies are not validated to modern standards. Studies 
showing scientific weaknesses of the test and explaining the proposed alternative strategy are 
cited in "Non-Animal Testing Strategies for REACH" (see www.reachnonanimaltests.org). As 
the use of non-validated animal tests is unacceptable ethically and scientifically, this test 
should not be used. The endpoint is sufficiently covered by the suggested alternative testing 
strategy in point 6.7. of Annex VI.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 1150
ZAŁĄCZNIK VII część 6 ustęp 6.7 a (nowy)

6.7a. Toksykokinetyka
6.7a.1 Ocena zachowania 
toksykokinetycznego substancji poprzez 
dodatkowe badania, łącznie z 
biotransformacją i farmakokinetyką, jeżeli 
wydaje się to niezbędne dla wyjaśnienia 
dalszej strategii badania bądź do 
całościowej oceny toksykologicznej.

Or. de
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Uzasadnienie

Unter dem REACH Vorschlag ist keine Forderung nach dem toxikokinetischen Verhalten 
eines Stoffes vorgesehen. Da das Wissen um dieses Verhalten in Einzelfällen für die Auswahl 
einer geeigneten Prüfstrategie vor allem von CMR-Stoffen im höheren Tonnenbereich sehr 
wichtig sein kann, wird empfohlen, eine derartige Prüfstrategie für den Einzelfall vorzusehen.

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 1151
ZAŁĄCZNIK VIII część 6 ustęp 6.9

6.9. Badanie rakotwórczości może zostać 
zaproponowane przez rejestrującego lub przez 
właściwe organy Państw Członkowskich 
przeprowadzających ocenę, zgodnie z art. 39, 
40 lub 44, jeżeli:

6.9. Badania rakotwórczości mogą zostać 
zaproponowane przez rejestrującego lub 
przez właściwe organy Państw 
Członkowskich przeprowadzających ocenę, 
zgodnie z art. 39, 40 lub 44, jeżeli:

- substancja ma szerokie zastosowanie lub też 
istnieją dowody na częste lub długotrwałe 
narażenie dla ludzi; oraz

- substancja ma szerokie zastosowanie lub 
też istnieją dowody na częste lub 
długotrwałe narażenie dla ludzi; oraz

- substancja jest sklasyfikowana w trzeciej 
kategorii mutagenności lub nie ma dowodów z 
badania(-ań) dawki wielokrotnej, że 
substancja może powodować hiperplazję i/lub 
zmiany przednowotworowe.

- substancja jest sklasyfikowana w trzeciej 
kategorii mutagenności lub nie ma dowodów 
z badania(-ań) dawki wielokrotnej, że 
substancja może powodować hiperplazję 
i/lub zmiany przednowotworowe.

Badania są prowadzone według strategii 
stopniowej i obejmują następujące kolejne 
etapy:
(1) ocena dostępnych danych z badań na 
ludziach i zwierzętach,
(2) Ocena według wagi dowodów 
obejmująca:
(i) Dane dotyczące mutagenności i 
toksyczności genetycznej (załączniki V, VII 
i VIII)
(ii) Skomputeryzowany system ekspercki / 
modelowanie (Q)SAR
(iii) Ocena transformacji komórek

Or. en
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Uzasadnienie

Directive 86/609 requires non-animal tests to be used where reasonably and practicably 
available. The animal test in REACH is not validated to modern standards and should thus be 
replaced, as the use of non-validated animal tests is unacceptable ethically and scientifically. 
Dagmar Roth-BehrendtStudies showing scientific weaknesses of the test and explaining the 
proposed alternative strategy are cited in "Non-Animal Testing Strategies for REACH" (see 
www.reachnonanimaltests.org). The alternative is scientifically sound. Where uncertainties 
remain about the properties of a substance, it should be subject to control measures.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 1152
ZAŁĄCZNIK VII część 7 ustęp 7.5.

7.5 Badanie toksyczności długoterminowej 
zostanie zaproponowane przez rejestrującego, 
jeżeli porównanie (przewidziane) narażenia 
środowiska z wynikami badania(-ań) 
toksyczności krótkoterminowej wskazuje na 
potrzebę dalszego badania efektów dla 
organizmów żyjących w osadzie. Wybór 
właściwych metod badania(-ań) zależy od 
wyniku tego porównania.

7.5 Badanie toksyczności długoterminowej 
zostanie zaproponowane przez rejestrującego, 
jeżeli porównanie (przewidziane) narażenia 
środowiska z wynikami badania(-ań) 
toksyczności krótkoterminowej dla 
organizmów żyjących w ziemi wskazuje na 
potrzebę dalszego badania efektów dla 
organizmów żyjących w osadzie. Wybór 
właściwych metod badania(-ań) zależy od 
wyniku tego porównania.

Or. de

Uzasadnienie

Enthält eine unklare Referenz zur Kurzzeittoxizität, welche als solche in keinem Anhang 
gefordert wird.

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 1153
ZAŁĄCZNIK VII część 7 ustęp 7.6

xxx xxx

Or. en

Uzasadnienie

This test is not validated to modern standards. Studies showing scientific weaknesses of the 
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test and explaining the proposed alternative strategy are cited in "Non-Animal Testing 
Strategies for REACH" (see www.reachnonanimaltests.org). As the use of non-validated 
animal tests is unacceptable ethically and scientifically, this test should not be used. Where 
uncertainties remain about the properties of a substance, it should be subject to control 
measures.

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 1154
ZAŁĄCZNIK IX część 3

Badania prowadzone zgodnie z przepisami 
załączników VII i VIII mogą zostać 
pominięte, w oparciu o scenariusz 
(scenariusze) narażenia opracowany w 
Raporcie Bezpieczeństwa Chemicznego.
We wszystkich przypadkach przedłożona jest 
właściwa i wiarygodna dokumentacja.

Badania prowadzone zgodnie z przepisami 
załączników VI do VIII mogą zostać 
pominięte, w oparciu o scenariusz 
(scenariusze) narażenia opracowany w 
Raporcie Bezpieczeństwa Chemicznego. 
We wszystkich przypadkach przedłożona 
jest właściwa i wiarygodna dokumentacja.

Badania prowadzone zgodnie z 
załącznikiem V mogą zostać pominięte, 
jeżeli narażenie jest nieznaczne i 
dostarczone jest odpowiednie uzasadnienie 
oraz dokumentacja.

Or. en

Uzasadnienie

The aim of REACH is not to generate scientific information on all substances – regardless of 
actual risk – but to focus on information that is needed to adequately control the risks from 
the use of substances. 

Therefore also for substances between 10 and 100 tonnes, the generation of information shall 
not be required, if the exposure of humans or the environment is insignificant.

Also for substances below 10 tonnes selected as priority substances by the Agency’s 
screening, the generation of information shall not be required, if the exposure of humans or 
the environment is insignificant. (amendment linked to the amendment on Article 5, 
paragraph 5)

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 1155
ZAŁĄCZNIK IX, wprowadzenie ustęp 1
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Celem niniejszego załącznika jest określenie 
sposobu, w jaki dalsi użytkownicy mają 
oceniać i sporządzać dokumentację
zapewniającą, że ryzyko wynikające z 
użycia przez nich substancji jest 
odpowiednio kontrolowane podczas 
zastosowania nieokreślonego w dostarczonej 
im karcie charakterystyki oraz, że 
użytkownicy na dalszym etapie łańcucha 
dostaw mogą właściwie kontrolować to 
ryzyko. Ocena obejmuje cykl życia 
substancji, od momentu otrzymania jej przez 
dalszego użytkownika w celu zastosowania 
na własny użytek oraz dla 
zidentyfikowanych zastosowań substancji na 
dalszych etapach łańcucha. Ocena bierze 
pod uwagę zastosowanie substancji w jej 
postaci własnej, w preparacie oraz w 
produkcie.

Celem niniejszego załącznika jest określenie 
sposobu, w jaki dalsi użytkownicy mają 
oceniać i sporządzać dokumentację 
zapewniającą, że ryzyko wynikające z 
użycia przez nich substancji jest 
odpowiednio kontrolowane podczas 
zastosowania nieokreślonego w dostarczonej 
im karcie charakterystyki oraz, że 
użytkownicy na dalszym etapie łańcucha 
dostaw mogą właściwie kontrolować to 
ryzyko. Ocena obejmuje cykl życia 
substancji, od momentu otrzymania jej przez 
dalszego użytkownika w celu zastosowania 
na własny użytek oraz dla 
zidentyfikowanych zastosowań substancji w 
ilości 1 tony lub więcej na rok na dalszych 
etapach łańcucha. Ocena bierze pod uwagę 
zastosowanie substancji w jej postaci 
własnej, w preparacie oraz w produkcie.

Or. en

Uzasadnienie

Improves workability by limiting uses that have to be considered in the chemical safety report 
to those in one tonne and more. According to the Commission proposal a use would have to 
be dealt with even in very small quantities.

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

Poprawka 1156
ZAŁĄCZNIK IX Etap 2 ustęp 3

W przypadkach gdy dalszy użytkownik 
uważa, że w celu przygotowania Raportu 
Bezpieczeństwa Chemicznego potrzebne są 
dodatkowe informacje oprócz informacji 
dostarczonych mu przez dostawcę, dalszy 
użytkownik gromadzi te informacje. W 
przypadku gdy te informacje mogą zostać 
pozyskane jedynie poprzez przeprowadzenie
badań na kręgowcach, dalszy użytkownik 
przedstawia Agencji strategię badań zgodnie 
z przepisami art.35. Dalszy użytkownik 
przedstawia wyjaśnienie dlaczego w jego 

W przypadkach gdy dalszy użytkownik 
uważa, że w celu przygotowania Raportu 
Bezpieczeństwa Chemicznego potrzebne są 
dodatkowe informacje oprócz informacji 
dostarczonych mu przez dostawcę, dalszy 
użytkownik gromadzi te informacje. W 
przypadku gdy te informacje mogą zostać 
pozyskane jedynie poprzez przeprowadzenie
badań na kręgowcach, dalszy użytkownik 
przedstawia Agencji strategię badań zgodnie 
z przepisami art.35. Dalszy użytkownik 
przedstawia wyjaśnienie dlaczego w jego 
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mniemaniu konieczne są dodatkowe 
informacje. W oczekiwaniu na wyniki 
dalszych badań przedstawia on wdrożone 
przez niego środki zarządzania ryzykiem.

mniemaniu konieczne są dodatkowe 
informacje. W przypadku gdyby zażądano 
dodatkowych badań od MŚP, Agencja 
uzyska je, jeśli istnieją, lub też zleci 
Państwu Członkowskiemu, z którego 
pochodzi firma nadzór nad 
przeprowadzeniem badań zgodnie z art. 
35a. W oczekiwaniu na wyniki dalszych 
badań przedstawia on wdrożone przez niego 
środki zarządzania ryzykiem.

Or. it

Uzasadnienie

E' necessario tener conto di una procedura ad hoc per permettere ad una PMI di essere 
destinataria di semplificazioni anche durante il processo di revisione della valutazione dei 
rischi effettuata dal fornitore, per il tramite dell'Agenzia.

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

Poprawka 1157
ZAŁĄCZNIK IX Etap 2 ustęp 3

W przypadkach gdy dalszy użytkownik 
uważa, że w celu przygotowania Raportu 
Bezpieczeństwa Chemicznego potrzebne są 
dodatkowe informacje oprócz informacji 
dostarczonych mu przez dostawcę, dalszy 
użytkownik gromadzi te informacje. W 
przypadku gdy te informacje mogą zostać 
pozyskane jedynie poprzez przeprowadzenie
badań na kręgowcach, dalszy użytkownik 
przedstawia Agencji strategię badań zgodnie 
z przepisami art.35. Dalszy użytkownik 
przedstawia wyjaśnienie dlaczego w jego 
mniemaniu konieczne są dodatkowe 
informacje. W oczekiwaniu na wyniki 
dalszych badań przedstawia on wdrożone 
przez niego środki zarządzania ryzykiem.

W przypadkach gdy dalszy użytkownik 
uważa, że w celu przygotowania Raportu 
Bezpieczeństwa Chemicznego potrzebne są 
dodatkowe informacje oprócz informacji 
dostarczonych mu przez dostawcę, dalszy 
użytkownik gromadzi te informacje. W 
przypadku gdy te informacje mogą zostać 
pozyskane jedynie poprzez przeprowadzenie
badań na kręgowcach, dalszy użytkownik 
przedstawia Agencji strategię badań zgodnie 
z przepisami art.35. Dalszy użytkownik 
przedstawia wyjaśnienie dlaczego w jego 
mniemaniu konieczne są dodatkowe 
informacje. W przypadku, gdy Agencja 
zażąda dodatkowych informacji od dalszego 
użytkownika, będącego MŚP zgodnie z 
definicją, Agencja zobowiązuje się uzyskać 
informacje na podstawie badań już 
istniejących lub zażąda przeprowadzenie 
koniecznych badań od Państwa 
Członkowskiego, na terenie którego ma 
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siedzibę dana firma, zgodnie z art. 35 a. W 
oczekiwaniu na wyniki dalszych badań 
przedstawia on wdrożone przez niego środki 
zarządzania ryzykiem.

Or. it

Uzasadnienie

E' necessario permettere alle PMI, così come definite dall'articolo 3, paragrafo 30, di 
beneficiare di una procedura semplificata per evitare che questi soggetti siano penalizzati dal 
sistema REACH.

L'emendamento è collegato con gli emendamenti all'articolo 3.30 e 35 bis.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 1158
ZAŁĄCZNIK XII a (nowy)
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ZAŁĄCZNIK XIIa
KRYTERIA OCENY POZIOMU TRWAŁOŚCI, BIOAKUMULACJI I 

(EKO)TOKSYCZNOŚCI 
Poziom trwałości wyraża się w czterech następujących kategoriach:
P1: "nie samoczynnie ulegający degradacji" i powolna degradacja;
P2: "samoczynnie ulegający degradacji" i powolna degradacja;
P3: "samoczynnie ulegający biodegradacji", biodegradacja adaptacyjna lub niecałkowita;
P4: "łatwo ulegający biodegradacji" lub ewentualnie szybko rozkładalny. 

Poziom bioakumulacji przedstawia się w oparciu o cztery następujące kategorie:
B1: BCF = 5000;
B2: BCF = 2000;
B3: BCF = 500;
B4: BCF = 100;
B5: BCF = 100;

Poziom (eko)toksyczności przedstawia się w oparciu o cztery następujące kategorie:
T1: NOEC = 0.01 mg/L
T2: NOEC = 0.1 mg/L
T3: NOEC = 1.0 mg/L
T4: NOEC > 1.0 mg/L

Or. nl

Uzasadnienie

In bijlage XII bis worden de voorwaarden voor indeling van persistentie, 
bioaccumuleerbaarheid en (eco)toxiciteit opgenomen. Met deze voorwaarden wordt de 
indeling naar mate van zorg bepaald (Pakket prioriteit Blokland).

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 1159
ZAŁĄCZNIK XII a (nowy)

Lista potencjalnych substancji PBT i vPvB
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Dla następujących substancji 
wprowadzonych rejestracja jest przedłożona 
3 lata po wejściu w życie:
[do uzupełnienia]

Or. en

Uzasadnienie

This Annex provides legal certainty as to which PBT and vPvB substances will have to be  
registered at an early stage. An Annex is necessary as otherwise registrants might be in 
breach of the regulation because they missed the registration deadline. This could be the case 
if they find out at a later stage - after having generated information - that their substance is a 
PBT or vPvB substance. (amendment linked to the amendment on article 21, paragraph 1 
(c).)

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 1160
ZAŁĄCZNIK XIII

ZAŁĄCZNIK XIII ZAŁĄCZNIK XIII

A. WYKAZ SUBSTANCJI 
SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA DLA 
UZYSKANIA ZEZWOLENIA
Substancje wymienione w punktach 28, 29 i 
30 załącznika XVI.
Substancje sklasyfikowane jako uczulające 
zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG.
Substancje sklasyfikowane, zgodnie z 
dyrektywą 67/548/EWG, jako szkodliwe i 
będące silnie i długotrwale działającymi 
toksycznymi wziewnymi T, R 48.
Substancje sklasyfikowane jako 
priorytetowe substancje niebezpieczne lub 
priorytetowe substancje niebezpieczne 
podlegające rewizji w załączniku X 
dyrektywy 2000/60/WE.

WYKAZ SUBSTANCJI PODLEGAJĄCYCH 
PROCEDURZE UDZIELANIA ZEZWOLEŃ

B. WYKAZ SUBSTANCJI 
PODLEGAJĄCYCH PROCEDURZE 
UDZIELANIA ZEZWOLEŃ

Or. en
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Uzasadnienie

Linked to the amendments inserting a new article 53a and to (parts of) the amendments to 
article 54 and 56 introducing annexes XIII(a) and XIII(b). 

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

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


