
AM\566816PL.doc PE 357.888v01-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

13.5.2005 PE 357.888v01-00

POPRAWKI 1161-1183 ADDENDUM

Projekt sprawozdania (PE 353.529v02-00)
Guido Sacconi
w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Rejestracji, 
Oceny, Udzielania Zezwoleń i stosowanych Ograniczeń w zakresie Chemikaliów (REACH),
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów oraz zmiany dyrektywy 1999/45/WE i 
rozporządzenia (WE) {w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych}

Projekt rozporządzenia (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 1161
Punkt uzasadnienia 7

(7) Istotnym celem systemu, który ustanowić 
ma niniejsze rozporządzenie, jest 
zachęcanie do zastępowania substancji 
niebezpiecznych substancjami lub 
technologiami bardziej bezpiecznymi, w 
przypadku, gdy dostępna jest odpowiednia 
alternatywa. Niniejsze rozporządzenia nie 
wpływa na stosowanie dyrektyw 
dotyczących ochrony pracowników, 
zwłaszcza dyrektywy Rady 90/394/EW z 28 
czerwca 1990 r. w sprawie ochrony 
pracowników przed zagrożeniem 
dotyczącym narażenia na działanie 
czynników rakotwórczych podczas pracy 
(szósta dyrektywa szczegółowa w 

(7) Istotnym celem systemu, który ustanowić 
ma niniejsze rozporządzenie, jest 
zapewnienie, że substancje niebezpieczne są 
zastępowane substancjami lub 
technologiami bardziej bezpiecznymi, w 
przypadku, gdy dostępna jest odpowiednia 
alternatywa. Niniejsze rozporządzenia nie 
wpływa na stosowanie dyrektyw 
dotyczących ochrony pracowników, 
zwłaszcza dyrektywy Rady 90/394/EW z 28 
czerwca 1990 r. w sprawie ochrony 
pracowników przed zagrożeniem 
dotyczącym narażenia na działanie 
czynników rakotwórczych podczas pracy 
(szósta dyrektywa szczegółowa w 
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rozumieniu art.16 ust.1 dyrektywy 
89/391/EW ), zgodnie z którą pracodawcy 
zobowiązani są do eliminowania substancji 
niebezpiecznych, w miarę technicznych 
możliwości, lub zastępowania ich 
substancjami mniej niebezpiecznymi.

rozumieniu art.16 ust.1 dyrektywy 
89/391/EW ), zgodnie z którą pracodawcy 
zobowiązani są do eliminowania substancji 
niebezpiecznych, w miarę technicznych 
możliwości, lub zastępowania ich 
substancjami mniej niebezpiecznymi.

Or. en

Uzasadnienie

A modification of amendment 2 of Sacconi. The principle of substitution ought to be an 
important element in REACH. The alternative proposed gives a stronger impetus than the 
Commission text. The substitution principle has been part of Swedish law, and has worked to 
great satisfaction. The Swedish experience shows that an approach based on assessing the 
risks of each individual chemical is not enough to achieve a safe use of chemicals in general. 
Part of a pack of amendments aiming towards strengthening substitution and duty of care.

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 1162
Punkt uzasadnienia 12

(12) Przepisy dotyczące udzielania zezwoleń 
przewidują, że zezwolenie na wprowadzenie 
do obrotu i wykorzystywanie substancji 
wzbudzających szczególne obawy zostanie 
udzielone przez Komisję, jeżeli ryzyko 
związane z ich używaniem jest właściwie 
kontrolowane lub za ich stosowaniem 
przemawiają względy społeczno-
gospodarcze.

(12) Przepisy dotyczące udzielania zezwoleń 
przewidują, że zezwolenie na wprowadzenie 
do obrotu i wykorzystywanie substancji 
wzbudzających szczególne obawy zostanie 
udzielone przez Komisję, jeżeli nie są 
dostępne bezpieczniejsze substancje 
alternatywne lub technologie i stosowanie
jest właściwie kontrolowane i za ich 
stosowaniem przemawiają względy 
społeczno-gospodarcze.

Or. en

Uzasadnienie

This recital should reassert the objective of the authorisation procedure. The authorisation 
requirement will only be capable of providing the high level of protection required if it 
replaces substances of very high concern with suitable alternative substances or technologies 
wherever this is possible. This is in line with similar Community legislation (e.g. biocides, 
ROHS, worker's health legislation). Part of a pack of amendments aiming towards 
strengthening substitution and duty of care.
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Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 1163
Punkt uzasadnienia 52

(52) W celu zapewnienia dostatecznie 
wysokiego poziomu ochrony ludzkiego 
zdrowia i środowiska naturalnego 
substancje, których skład wzbudza znaczne 
obawy, powinny być traktowane z 
ostrożnością, z czym wiąże się konieczność 
wykazania władzom udzielającym 
zezwolenia przez przedsiębiorstwa 
wykorzystujące podobne substancje, że 
ryzyko znajduje się pod odpowiednią 
kontrolą. Mimo braku takiego wykazania, 
istnieje możliwość udzielenia zezwolenia, 
jeżeli przedsiębiorstwa dowiodą, że korzyści, 
jakie wynikają dla społeczeństwa z 
wykorzystywania danych substancji 
przeważają nad związanym z tym ryzykiem 
oraz nie ma możliwości wykorzystania 
substancji lub technologii alternatywnych.
Władza udzielająca zezwolenia powinna 
następnie zweryfikować, czy przedmiotowe 
wymogi zostały spełnione w ramach 
procedury zezwoleń, w oparciu o wnioski 
złożone przez przedsiębiorstwa. Ponieważ 
zezwolenia powinny zapewnić wysoki 
poziom ochrony na rynku wewnętrznym, 
funkcję organu udzielającego zezwoleń 
powinna pełnić Komisja.

W celu zapewnienia dostatecznie wysokiego 
poziomu ochrony ludzkiego zdrowia i 
środowiska naturalnego substancje, których 
skład wzbudza znaczne obawy, powinny być 
traktowane z ostrożnością i zezwolenia na te 
substancje powinny być udzielane pod 
warunkiem, że wykorzystujące je 
przedsiębiorstwa są w stanie wykazać 
władzom udzielającym zezwolenia, że nie są 
dostępne bezpieczniejsze alternatywy lub 
technologie. Mimo braku takiego 
wykazania, istnieje możliwość udzielenia 
zezwolenia, jeżeli przedsiębiorstwa 
dowiodą, że korzyści, jakie wynikają dla 
społeczeństwa z wykorzystywania danych 
substancji przeważają nad związanym z tym 
ryzykiem oraz że ryzyko to znajduje się pod 
odpowiednią kontrolą. Władza udzielająca 
zezwolenia powinna następnie 
zweryfikować, czy przedmiotowe wymogi 
zostały spełnione w ramach procedury 
zezwoleń, w oparciu o wnioski złożone 
przez przedsiębiorstwa. Ponieważ 
zezwolenia powinny zapewnić wysoki 
poziom ochrony na rynku wewnętrznym, 
funkcję organu udzielającego zezwoleń 
powinna pełnić Komisja.

Or. en

Uzasadnienie

The substitution and precautionary principles are paramount in particular in the context of 
substances of very high concern. Part of a pack of amendments aiming towards strengthening 
substitution and duty of care.

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 1164
Artykuł 1 ustęp 3

3. Niniejsze rozporządzenie jest oparte na 3. Niniejsze rozporządzenie jest oparte o 
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zasadzie, iż do producentów, importerów i 
dalszych użytkowników należy zapewnienie, 
że produkcja, wprowadzenie do obrotu, 
import albo stosowanie tych substancji nie 
wpływa w sposób szkodliwy na zdrowie 
ludzi albo na środowisko. Przepisy 
rozporządzenia są oparte o zasadę 
ostrożności.

zasadę ostrożności.

Or. en

Uzasadnienie

Since many chemicals are potentially excluded from REACH (chemicals under 1 tonne which 
might represent around 70 000) it is therefore important for the protection of human health 
and the environment to place a general Duty of Care on chemical manufacturers and 
downstream users to document safe use. Part of a pack of amendments aiming towards 
strengthening substitution and duty of care.

Poprawkę złożył Christofer Fjellner

Poprawka 1165
Artykuł 3 ustęp 1a (nowy)

Substancje występujące w przyrodzie oraz 
związki chemiczne głównie z nich złożone, 
w stosunku do których długotrwałe 
doświadczenie jednoznacznie wskazuje na 
brak zagrożenia lub niski stopień 
zagrożenia dla zdrowia lub negatywnego 
oddziaływania na środowisko.

Or. sv

Uzasadnienie

För att komma åt de ämnen som verkligen utgör en risk för människor och miljö måste vi 
använda våra resurser väl. Det är orimligt att granska de ämnen som vi har goda 
erfarenheter av.

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

Poprawka 1166
Artykuł 3 ustęp 29a (nowy)
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29a. Kategorie zastosowań i kategorie 
narażenia podsumowują scenariusze 
narażenia charakteryzujące się 
porównywalnymi zastosowaniami zgodnie z 
art. 3 ust. 12 i 25. Opisują one wszystkie 
warunki decydujące o narażeniu. 
Elementami decydującymi o kategoriach 
zastosowań i narażenia są niezależnie od 
branży:

– zasadnicze obszary stosowania,
– stosowanie w przemyśle,
– stosowanie przez konsumentów,

– drogi narażenia,
– główne drogi wchłaniania u 

człowieka (droga ustna, wziewna i skórna),
– drogi wydostawania się do 

środowiska naturalnego (powietrze, woda, 
gleba, droga biotyczna),
– czas trwania narażenia,

– jednorazowe/krótkotrwałe,
– sporadyczne,
– stałe/długotrwałe.

Kategorie zastosowań i narażenia prowadzą 
do porównywalnych środków zarządzania 
ryzykiem.

Or. de

Uzasadnienie

Verwendungs- und Expositionskategorien sollen die Prozesse unter REACh im erheblichen 
Umfang vereinfachen, so z.B. den Registrierungsprozess genauso wie die Kommunikation in 
der Kette und die Durchführung der Chemikaliensicherheitsbeurteilung, ohne dabei die Ziele 
von REAH  zu beeinträchtigen.

Poprawkę złożył Christofer Fjellner

Poprawka 1167
Artykuł 4 ustęp 2 litera a)

a) substancje zawarte w załączniku II; a) substancje zawarte w załączniku II;

i) definicja
Niniejszy załącznik zawiera listę substancji 
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zwolnionych z obowiązku rejestracji. 
Załącznik obejmuje substancje występujące 
w przyrodzie oraz związki chemiczne 
głównie z nich złożone, w stosunku do 
których długotrwałe doświadczenie 
jednoznacznie wskazuje na brak zagrożenia 
lub niski stopień zagrożenia dla zdrowia lub 
negatywnego odziaływania na środowisko. 
ii) aktualizacja

(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 
negatywnego oddziaływania 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 Jutta D. Haug, Karl-Heinz Florenz

Poprawka 1168
Artykuł 5 ustęp 4a (nowy)

4a. Importer preparatu rejestruje w Agencji 
niezarejestrowane substancje wchodzące w 
jego skład, jeżeli:

a) substancja(e) występuje(ą) w preparacie 
w ilości co najmniej 1% (procent masowy) 
lub wartości graniczne dla substancji 
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niebezpiecznych podane w dyrektywie 
1999/45/WE zostały przekroczone oraz

b) całkowita ilość każdej niezarejestrowanej 
substancji wynosi 1 tonę lub więcej rocznie.

Or. de

Uzasadnienie

Um die Ziele der Registrierung zu erreichen, insbesondere die Kenntnisse über Chemikalien 
zu verbessern, bedürfen nur die Stoffe in einer Zubereitung (Gemenge, Gemisch oder Lösung, 
bestehend aus zwei oder mehreren Stoffen) der Registrierung, die noch nicht registriert sind. 
Die entsprechende Pflicht zu registrieren hat die Mengenschwellen der Zubereitungsrichtlinie 
und auch die Mengenschwelle von einer Tonne dieses Titel des Verordnungsentwurfs zu 
berücksichtigen. Die Pflicht, Substanzen, die in Zubereitungen enthalten sind, zu registrieren, 
gilt im übrigen nur für Importeure von Zubereitungen. Denn Formulierer (Produzenten von 
Zubereitungen), die innerhalb der EU residieren, müssen überhaupt nicht registrieren.

Poprawkę złożyli Jutta D. Haug, Karl-Heinz Florenz

Poprawka 1169
Artykuł 10 ustęp 2a (nowy)

2a. a) W konsorcjum, które przedkłada 
wyłącznie dane dotyczące substancji 
wyprodukowanych lub importowanych w 
ilości mniejszej niż 10 ton, każdy członek 
konsorcjum pokrywa część kosztów 
odpowiadającą liczbie członków 
konsorcjum.

b) W konsorcjum, które przedkłada 
wyłącznie dane dotyczące substancji 
wyprodukowanych lub importowanych w 
ilości należącej do tego samego zakresu 
tonażowego, od 10 do 100 ton lub od 100 do 
1 000 ton, każdy członek pokrywa część 
kosztów odpowiadającą jego ilości.

c) W konsorcjum, które powinno przedłożyć 
dane dotyczące substancji należących do 
różnych zakresów tonażowych, członkowie 
pokrywają część kosztów wg następujących 
ustaleń:
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i) koszty gromadzenia danych dla zakresu 
tonażowego od 1 do 10 ton pokrywa każdy 
członek odpowiednio do liczby członków 
konsorcjum;

ii) koszty gromadzenia danych dla zakresu 
tonażowego od 10 do 100 ton pokrywa 
każdy członek, który wyprodukował lub 
importował ilość należącą do tego zakresu 
tonażowego, odpowiednio do swojej ilości;

iii) koszty gromadzenia danych dla zakresu 
tonażowego od 100 do 1 000 ton pokrywa 
każdy członek, który wyprodukował lub 
importował ilość należącą do tego zakresu 
tonażowego, odpowiednio do swojej ilości;

iv) koszty gromadzenia danych dla zakresu 
tonażowego powyżej 1 000 ton pokrywa 
każdy członek, który wyprodukował lub 
importował ilość należącą do tego zakresu 
tonażowego, odpowiednio do swojej ilości.

d) Ilość przypadająca na każdego członka 
konsorcjum, będąca podstawą podziału 
kosztów, zależy początkowo od ilości 
odpowiadającej jednemu członkowi w 
momencie podjęcia wiążącej decyzji o 
założeniu konsorcjum. Wobec tego w razie 
potrzeby należy wypłacić zaliczkę na poczet 
gromadzenia danych.

Ostatecznego podziału kosztów dokonuje 
się odpowiednio do ilości będących 
podstawą zgodnej z przepisami rejestracji.

Kontrola podziału kosztów następuje trzy 
lata po rejestracji. Opiera się ona na 
średnich ilościach wyprodukowanych bądź 
importowanych przez członków w okresie 
tych trzech lat. Jeżeli podział kosztów 
odbiega od podziału obliczonego w 
momencie rejestracji, konieczne są 
płatności wyrównawcze. Za zgodą 
wszystkich członków możliwe jest 
zrezygnowanie z kontroli podziału kosztów.

e) Podziału kosztów dokonuje Agencja lub 
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wyznaczona przez nią niezależna instytucja, 
albo też instytucja, co do której wszyscy 
członkowie konsorcjum porozumieli się 
między sobą.

f) Do kosztów, których podziału należy 
dokonać zgodnie z ustalonymi wyżej 
zasadami, należą również wszystkie koszty 
administracyjne konsorcjum.

g) W razie potrzeby gromadzenia danych 
jedynie ze względu na specyficzne 
zastosowania lub inne specyficzne 
okoliczności, powstałe w ten sposób koszty 
ponosi wyłącznie członek, który rejestruje 
owe specyficzne zastosowania lub jest 
przyczyną powstania innych szczególnych 
okoliczności. Jeżeli kilku członków musi 
gromadzić specyficzne dane, podziału 
kosztów dokonuje się zgodnie z 
postanowieniami ust. 1-3.

h) Jeżeli członkowie konsorcjum 
przedkładają dane niebędące w posiadaniu 
innych członków, które są jednak potrzebne 
do rejestracji i które Agencja akceptuje, 
wówczas fikcyjne koszty takich danych, 
obliczone w momencie utworzenia 
konsorcjum, zapisuje się na rachunek 
odpowiednich członków. Wyrównania 
dokonuje się w ramach ostatecznego 
podziału kosztów lub po jego kontroli, jeżeli 
w pierwszym wspomnianym terminie 
akceptacja danych nie jest jeszcze pewna.

i) Po dokonaniu przez konsorcjum 
rejestracji mogą się do niego przyłączyć 
dalsi producenci lub importerzy. 
Uczestniczą oni w kosztach w taki sposób, 
jak gdyby w momencie rejestracji byli już 
członkami, jednak z zastrzeżeniem, że ich 
fikcyjny udział w kosztach jest 
pomniejszany o 10% za każdy rok, który 
upłynął od momentu rejestracji do 
przystąpienia do konsorcjum.

Or. de
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Uzasadnienie

Klarheit bei der Kostenteilung erleichtert Unternehmen die Konsortialbildung.

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 1170
Artykuł 11 ustęp 1 litera a)

(a) informacje określone w załączniku V w 
przypadku substancji wyprodukowanych 
albo importowanych w ilości co najmniej 1 
tony rocznie przez jednego producenta albo 
importera;

(a) informacje określone w załączniku V w 
przypadku substancji wyprodukowanych 
albo importowanych w ilości co najmniej 1 
tony rocznie przez jednego producenta albo 
importera;

Dodatkowo należy uwzględnić informacje 
określone w załączniku VI. Podczas 
pierwszej weryfikacji, o której mowa w art. 
133 ust. 3, Komisja może zdecydować, że 
zamiast wymagań zgodnych z załącznikiem 
VI zastosowanie mają zmodyfikowane 
wymagania w zakresie informacji zgodne z 
załącznikiem V, w szczególności w 
odniesieniu do substancji, o których mowa 
w art. 21 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

The requirements for low volume substances are too low. It is not possible to determine which 
risk they pose to the human health and the environment.

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

Poprawka 1171
Artykuł 13 ustęp 4 akapit 2

Ocenę narażenia i charakterystykę ryzyka 
odnosi się do wszystkich zidentyfikowanych 
zastosowań producenta albo importera.

Ocenę narażenia i charakterystykę ryzyka 
odnosi się do wszystkich zidentyfikowanych 
zastosowań producenta albo importera 
zgodnie z art. 3 ust. 25 w formie kategorii 
zastosowań i narażenia zgodnie z art. 3 ust. 
29a.
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Or. de

Uzasadnienie

Verwendungs- und Expositionskategorien sollen die Prozesse unter REACH im erheblichen 
Umfang vereinfachen, so z.B. den Registrierungsprozess genauso wie die Kommunikation in 
der Kette und die Durchführung der Chemikaliensicherheitsbeurteilung, ohne dabei die Ziele 
von REACH zu beeinträchtigen.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 1172
Artykuł 21a (nowy)

Powiadomienie o zamiarze 
nierejestrowania zarejestrowanych 
wstępnie substancji
1. Jeżeli producent lub importer substancji 
w jej postaci własnej lub jako składnika 
preparatu nie zamierza przedłożyć 
dokumentów rejestracyjnych dla tej 
substancji, powinien on odpowiednio 
powiadomić agencję i swoich dalszych 
użytkowników.
2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, 
jest przedstawiane najpóźniej:
a) 12 miesięcy przed terminem 
ustalonym w art. 21 ust. 1 dla substancji 
wprowadzonych produkowanych albo 
importowanych w ilościach co najmniej 
1000 ton rocznie;
b) 24 miesiące przed terminem 
ustalonym w art. 21 ust. 2 dla substancji 
wprowadzonych produkowanych albo 
importowanych w ilościach co najmniej 
100 ton rocznie;
c) 36 miesięcy przed terminem 
ustalonym w art. 21 ust. 3 dla substancji 
wprowadzonych produkowanych albo 
importowanych w ilościach co najmniej 1 
tony rocznie;
3. Jeżeli producent lub importer nie 
poinformował agencji lub swojego dalszego 
użytkownika o zamiarze nierejestrowania 
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substancji, powinien on przedłożyć 
dokumenty rejestracyjne dla tej substancji.

Or. en

Uzasadnienie

The current provisions of REACH have created fears amongst downstream users (DU) that 
several or many substances might not be registered for economic reasons. Should this occur, 
the current provisions make it difficult for DU to prepare for this, as they might when the
deadlines for registration are over. A new article should be inserted, which would oblige 
manufacturers and importers to give DU advance information. This would allow DU to 
negotiate with manufacturers or importers. DU might accept to pay a higher price in order to 
avoid even higher reformulation costs, and hereby avoid non-registration.

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Poprawka 1173
Artykuł 49 ustęp 6

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

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

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Die Ersetzung des Einstimmigkeitserfordernisses durch eine Mehrheitsentscheidung dient der 
Verfahrensvereinfachung und -beschleunigung.

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 1174
Artykuł 64 ustęp 1

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Eine Höchstmenge ist nicht sachgerecht. Mengenbegrenzungen sollten am 
Verwendungszweck orientiert werden.

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 1175
Artykuł 72 ustęp 1 litera c)

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

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

Or. en

Uzasadnienie

In line with amendments focusing more on substitution. Part of a pack of amendments aiming 
towards strengthening substitution and duty of care.



PE 357.888v01-00 14/24 AM\566816PL.doc

PL

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 1176
Artykuł 73 ustęp 1a (nowy)

1a. Zadania powierzone jej zgodnie z 
postanowieniami tytułu VI Agencja 
wykonuje zwłaszcza za pośrednictwem 
swojego Komitetu ds. Oceny Ryzyka.

Or. de

Uzasadnienie

Steht im Zusammenhang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 38. Der Ausschuss für 
Risikobeurteilung ist das vorrangig mit den Aufgaben der Agentur in Zusammenhang mit der 
Stoffbewertung zu befassende Gremium.

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Poprawka 1177
Artykuł 75 ustęp 1

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

1. Zarząd składa się z dziewięciu
przedstawicieli Państw Członkowskich 
desygnowanych przez Radę i z dziewięciu
przedstawicieli desygnowanych przez 
Komisję, wśród których znajduje się co 
najmniej trzech przedstawicieli przemysłu.

Or. de

Uzasadnienie

Die Zusammensetzung des Verwaltungsrates muss sorgfältig ausgewogen sein. Es gibt keinen 
Grund dafür, dass sechs Kommissionsvertreter in den Verwaltungsrat berufen werden, aber 
nicht ein einziger stimmberechtigter Vertreter interessierter Kreise. Da der Verwaltungsrat 
keine Entscheidungen über einzelne Fälle trifft, ist es nicht hinnehmbar, dass die 
interessierten Kreise kein Stimmrecht haben.

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Poprawka 1178
Artykuł 78
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Zarząd ustanowi zasady procedury 
głosowania, uwzględniając warunki 
głosowania członka w imieniu innego 
członka. Zarząd podejmuje działania 
większością dwóch trzecich głosów 
wszystkich członków uprawnionych do 
głosowania.

Zarząd ustanowi zasady procedury 
głosowania, uwzględniając warunki 
głosowania członka w imieniu innego 
członka. Zarząd podejmuje działania 
większością dwóch trzecich głosów 
wszystkich członków.

Or. de

Uzasadnienie

Die Änderung steht im Zusammenhang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 75 Absatz 1.

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Poprawka 1179
Artykuł 81 ustęp 1

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

1. Każde Państwo Członkowskie może 
zaproponować nie więcej niż trzech
kandydatów na członków Komitetu do 
Spraw Oceny Ryzyka. Dyrektor 
Zarządzający ustala listę desygnowanych 
kandydatów, udostępnioną na stronie 
internetowej Agencji. Zarząd powołuje 
członków Komitetu z tej listy i zapewnia 
możliwie sprawiedliwą reprezentację wg 
kryteriów geograficznych. Członków 
powołuje się biorąc pod uwagę pełnione 
przez nich funkcje i doświadczenie w 
zarządzaniu chemikaliami lub wykonane 
przez nich ekspertyzy w zakresie weryfikacji 
ocen ryzyka substancji.

Or. de

Uzasadnienie

Der Verwaltungsrat muss eine gewisse Verfügungsgewalt bei der Auswahl der Mitglieder des 
Ausschusses für Risikobeurteilung haben. Eine Begrenzung der Zahl der Mitglieder auf 25 
wie beim Ausschuss für sozioökonomische Analysen ist hier nicht sinnvoll, da der Ausschuss 
für Risikobeurteilung wesentlichen Aufgaben der Stoffbewertung nach Titel VI wahrnehmen 
soll.
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Poprawkę złożyli Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Poprawka 1180
Artykuł 81 ustęp 2

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

2. Każde Państwo Członkowskie może 
zaproponować nie więcej niż trzech 
kandydatów na członków Komitetu do 
Spraw Analiz Społeczno-Ekonomicznych. 
Dyrektor Zarządzający ustala listę 
desygnowanych kandydatów, udostępnioną 
na stronie internetowej Agencji. Zarząd 
powołuje członków Komitetu z tej listy i 
zapewnia możliwie sprawiedliwą 
reprezentację wg kryteriów geograficznych. 
Członków powołuje się biorąc pod uwagę 
pełnione przez nich funkcji i doświadczenie 
w zarządzaniu chemikaliami lub wykonane 
przez nich ekspertyzy w zakresie analiz 
społeczno-ekonomicznych.

Or. de

Uzasadnienie

Der Verwaltungsrat muss eine gewisse Verfügungsgewalt bei der Auswahl der Mitglieder des 
Ausschusses für sozioökonomische Analysen haben. Ferner muss eine Höchstzahl von 
Mitgliedern dieser Ausschüsse festgelegt werden, die jedoch für jeden Mitgliedsstaat die 
Möglichkeit einräumen sollte, mindestens einen Vertreter einzubringen.

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Poprawka 1181
Artykuł 85 ustęp 3

3. Przewodniczący, inni członkowie i 
zastępcy powoływani są przez Zarząd na 
podstawie ich stosownego doświadczenia i 
ekspertyz wykonanych w dziedzinie 
bezpieczeństwa chemicznego, nauk 
przyrodniczych albo procedur prawnych i 
sądowniczych, z listy odpowiednich 
kandydatów przyjętej przez Komisję.

3. Przewodniczący, inni członkowie i 
zastępcy powoływani są przez Zarząd, który 
wybiera odpowiednich kandydatów z listy 
zaproponowanej przez Komisję, na 
podstawie otwartego konkursu ogłoszonego 
poprzez opublikowanie wezwania do 
składania propozycji w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej, w prasie 
oraz na stronach internetowych. Członków 
Rady Odwoławczej wybiera się na 
podstawie ich stosownego doświadczenia i 
ekspertyz wykonanych w dziedzinie 
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bezpieczeństwa chemicznego, nauk 
przyrodniczych albo procedur prawnych i 
sądowniczych, z listy odpowiednich 
kandydatów przyjętej przez Komisję. Co 
najmniej jeden członek Rady Odwoławczej 
musi się wykazać stosownym 
doświadczeniem w zakresie procedur 
prawnych.

Or. de

Uzasadnienie

In Anbetracht des Aufgabenbereichs der Widerspruchskammer muss mindestens ein Mitglied 
einschlägige Erfahrung im Bereich Rechtsverfahren aufweisen. Angesichts des Charakters 
der Aufgaben der Widerspruchskammer sollte ein transparentes Verfahren für die 
Einreichung der Bewerbungen eingeführt werden.

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Poprawka 1182
Artykuł 106

Aby zapewnić przejrzystość, Zarząd 
działając z inicjatywy Dyrektora 
Zarządzającego i w porozumieniu z 
Komisją, przyjmuje reguły zapewniające
obywatelom dostęp do informacji prawnych, 
naukowych i technicznych, niebędących 
informacjami poufnymi, dotyczących 
bezpieczeństwa w obszarze chemikaliów.

Aby zapewnić przejrzystość, Zarząd 
działając z inicjatywy Dyrektora 
Zarządzającego i w porozumieniu z 
Komisją, przyjmuje reguły i sporządza 
rejestr zapewniający obywatelom dostęp do 
informacji prawnych, naukowych i 
technicznych dotyczących bezpieczeństwa w 
obszarze chemikaliów zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1049/2001.

Regulamin wewnętrzny Agencji, jej 
komitetów i grup roboczych udostępniany 
jest publicznie w Agencji i na jej stronach 
internetowych.

Or. de

Uzasadnienie

Die Transparenz der Arbeit der Agentur sollte präziser gefasst werden.
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Poprawkę złożyli Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Poprawka 1183
Artykuł 116 ustęp 1 litera c)

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

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Angaben zu Stoffen auf der EINECS-Liste sind bereits öffentlich zugänglich. Sie sollten nicht 
in eine weitere Datenbank übernommen werden. Doppelarbeiten werden dadurch vermieden.

POPRAWKA 433/rev

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Poprawka 433/rev.
Artykuł 6

1. Każdy producent albo importer wyrobów 
przedkłada Agencji dokumenty rejestracyjne 
każdej substancji zawartej w tych wyrobach, 
jeśli spełnione są wszystkie poniższe 
warunki:

a) substancja jest obecna w tych wyrobach 
w ilości łącznej ponad 1 tony rocznie na 
producenta albo importera, każdy rodzaj 
wyrobu jest rozważany oddzielnie;

b) substancja spełnia kryteria klasyfikacji 
jako niebezpieczna zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG;

c) zamierzone jest uwolnienie substancji 
podczas normalnych i racjonalnie 
przewidywalnych warunków stosowania.

2. Każdy producent albo importer wyrobów 
zgłasza do Agencji każdą substancję 
zawartą w tych wyrobach, zgodnie z ust. 3, 
jeśli spełnione są wszystkie poniższe 

1. Każdy producent albo importer wyrobów 
przedkłada Agencji dokumenty rejestracyjne 
każdej substancji zawartej w wyrobach, 
jeżeli dla każdej substancji spełnione są 
wszystkie poniższe warunki:

a) ilość substancji zawartej w każdym 
wyrobie przekracza 1 tonę rocznie na 
producenta albo importera;

a a) stężenie substancji przekracza wagowo 
0,1% w każdym składniku każdego wyrobu;

b) substancja spełnia kryteria klasyfikacji 
jako niebezpieczna zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG;

c) substancja nie jest zwolniona z 
obowiązku rejestracji.
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warunki:

a) substancja jest obecna w tych wyrobach 
w ilości łącznej ponad 1 tony rocznie na 
producenta albo importera;

b) substancja spełnia kryteria klasyfikacji 
jako niebezpieczna zgodnie z dyrektywą
67/548/EWG;

c) producent albo importer wie albo został 
powiadomiony, iż istnieje 
prawdopodobieństwo, że substancja będzie 
uwalniana podczas normalnych 
i racjonalnie przewidywalnych warunków 
stosowania, nawet jeśli uwolnienie to nie 
jest zamierzoną funkcją wyrobu;

d) ilość uwolnionej substancji może 
szkodliwie wpływać na zdrowie człowieka 
albo na środowisko.

3. Jeżeli warunki wymienione w ust. 2 są 
spełnione, informacja zgłaszana do 
Agencji, przy użyciu arkusza określonego 
przez Agencję zgodnie z art. 108, zawiera:

a) dane identyfikacyjne i kontaktowe 
producenta albo importera;

b) numer(y) rejestracyjny(e) określony(e) w 
art. 18 ust. 1, jeśli jest(są) dostępne;

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

d) klasyfikację substancji;

e) krótki opis zastosowania(ń) wyrobu;

f) zakres tonażowy substancji, taki jak 1-10 
ton, 10-100 ton itd.

4. Agencja może podejmować decyzje 
nakładające na producentów albo 
importerów wyrobów wymóg rejestracji, 
zgodnie z przepisami niniejszego tytułu, 
każdej substancji zawartej w tych wyrobach 
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i zgłoszonej zgodnie z ust. 3.

5. Przepisów ust. 1 - 4 nie stosuje się w 
przypadku substancji zarejestrowanych dla 
tego sposobu użycia przez uczestnika z góry 
łańcucha dostawy.

6. Przepisy ust. 1 - 4 stosuje się 3 miesiące 
po upływie terminu określonego w art. 21 
ust. 3.

7. Wszelkie działania dotyczące 
wprowadzenia w życie ust. 1 do 6 przyjmuje 
się zgodnie z procedurą określoną w art. 
130 ust. 3.

5. Przepisów ust. 1 nie stosuje się w 
przypadku substancji zarejestrowanych do
użycia przez uczestnika z góry łańcucha 
dostawy.

5a. Wyrobów, które nie spełniają wymogów 
ust. 1 nie wolno ani produkować, ani 
importować.

6. Do ust. 1 mają zastosowanie okresy 
przewidziane w art. 21 ust. 1-3.

Or. de

Uzasadnienie

Artikel 6 in der Fassung des Kommissionsvorschlags bietet nur geringen Schutz der in der 
Europäischen Union ansässigen verarbeitenden Industrie gegenüber unfairem Wettbewerb 
von außerhalb der EU. Da ein gleichartiges importiertes Erzeugnis geringere Anforderungen 
erfüllen muss, wird es nicht nur billiger sein; es wird zudem möglicherweise unter 
Verwendung einer breiteren Palette von Rohstoffen hergestellt.

Die Änderungsvorschläge führen gerechte Rahmenbedingungen für Unternehmen innerhalb 
und außerhalb der EU ein und gewährleisten ein Höchstmass an Schutz der menschlichen 
Gesundheit und der Umwelt.
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CORRIGENDUM

ZŁOŻONE ZOSTAŁY RÓWNIEŻ NASTĘPUJĄCE POPRAWKI:

Poprawka 184 (Artykuł 1, ustęp 3 a (nowy)) Anders Wijkman
Poprawka 740 (Artykuł 37, ustęp -1 (nowy)) Anne Laperrouze
Poprawka 403 (Artykuł 4, ustęp 1) Anne Laperrouze
Poprawka 565 (Artykuł 18) Erna Hennicot-Schoepges


