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Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 51
Podstawa prawna

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 95

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 95 oraz w odniesieniu do tytułu 
VII (Udzielanie zezwoleń) i tytułu VIII 
(Ograniczenia) jego art. 175 ust. 1,

Or. en

Uzasadnienie

The Regulation is based on Article 95 which concerns the internal market. The primary 
objective of the titles on authorisation and restriction of the Regulation is to protect the 
environment, therefore the appropriate legal base for them is Article 175(1) of the Treaty.
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Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 52
Punkt uzasadnienia 2 a (nowy)

(2a) Jednakże głównym celem pewnych 
części rozporządzenia jest zapewnienie 
wysokiego poziomu ochrony środowiska 
naturalnego i podstawę prawną dla 
powyższego stanowi art. 175 ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Article 175 (1) which concerns environmental protection  is added as a legal base and this 
needs to be reflected also in the recitals.

Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 53
Punkt uzasadnienia 2 b (nowy)

Zarówno kobiety jak i mężczyźni przez całe 
życie akumulują w organizmach  
syntetyczne substancje chemiczne. Do 
momentu zajścia w ciążę kobieta 
nagromadzi więc w sobie cały zestaw 
niepożądanych sybstancji chemicznych, na 
których działanie chcąc nie chcąc będzie 
narażone dziecko w jej łonie.

Or. en

Poprawkę złożyła Marta Vincenzi

Poprawka 54
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 

(12) Przepisy dotyczące udzielania zezwoleń 
przewidują, że czasowe zezwolenie na 
wprowadzenie do obrotu i wykorzystywanie 
substancji wzbudzających szczególne 
obawy, zostanie udzielone przez Komisję, o 
ile nie istnieją odpowiednie substancje lub 
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kontrolowane lub za ich stosowaniem 
przemawiają względy społeczno-
gospodarcze.

procedury alternatywne
oraz jeżeli za stosowaniem tych substancji 
przemawiają względy społeczno-
gospodarcze i jeżeli ryzyko związane z ich 
używaniem jest właściwie kontrolowane.

Or. en

Uzasadnienie

It is important for the principle of substitution to be linked to the granting of authorisation.

Poprawkę złożyła Marta Vincenzi

Poprawka 55
Punkt uzasadnienia 34 a (nowy)

(34a) Lepsza koordynacja na szczeblu 
wspólnotowym przyczyni się do poprawy 
wiedzy naukowej niezbędnej do 
opracowywania metod stanowiących 
alternatywę dla testów na zwierzątach. 
Dlatego niezmiernie ważnym jest, aby 
Wspólnota kontynuowała i nasilała swoje 
starania oraz podejmowała działania 
konieczne w celu wspierania prac 
badawczych i rozwojowych nad nowymi 
metodami stanowiącymi alternatywę dla 
testów na zwierzętach, w szczególności w 
ramach 6 Programu Ramowego Badań i 
Rozwoju Technicznego.

Or. en

Uzasadnienie

This recalls the Community’s duty to promote alternative methods to that of animal 
experimentation, already introduced in Directive 2003/15/EC on cosmetics.

Poprawkę złożyła Marta Vincenzi

Poprawka 56
Punkt uzasadnienia 41 a (nowy)
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41a. Opracowanie odpowiedniego i 
spójnego systemu komunikacji dostarczy 
konsumentom niezbędnych informacji i 
porad, dzięki którym będą mogli  w 
bezpieczny i skuteczny sposób obchodzić się 
z zagrożeniami związanymi ze stosowaniem 
substancji chemicznych, preparatów lub 
produkowanych z nich produktów. Należy 
również zbadać możliwość przekazywania 
dodatkowych informacji na stronach 
internetowych, aby uwzględnić prawo 
konsumentów do informacji o stosowanych 
przez nich produktach.

Or. en

Uzasadnienie

In order to ensure a correct information

Poprawkę złożyła Marta Vincenzi

Poprawka 57
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 możliwość 
wykorzystania substancji lub technologii 
alternatywnych. Władza udzielająca 
zezwolenia powinna następnie 
zweryfikować, czy przedmiotowe wymogi 

(52) W celu zapewnienia dostatecznie 
wysokiego poziomu ochrony ludzkiego 
zdrowia i środowiska naturalnego, w 
szczególności w odniesieniu do grup ryzyka, 
substancje, których skład wzbudza znaczne 
obawy powinny zostać zastąpione 
substancjami nieprzedstawiającymi 
zagrożenia dla ludzkiego zdrowia i 
środowiska naturalnego. W razie braku 
takiego wykazania, istnieje możliwość 
udzielenia zezwolenia na stosowanie 
substancji o właściwościach wzbudzających 
znaczne obawy jedynie na czas ograniczony 
do maksymalnie trzech lat, jeżeli 
przedsiębiorstwa dowiodą, że korzyści, jakie 
wynikają dla społeczeństwa z 
wykorzystywania danych substancji 
przeważają nad związanym z tym ryzykiem 
oraz nie ma możliwość wykorzystania 
substancji lub technologii alternatywnych.
Władza udzielająca zezwolenia powinna 
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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.

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

In order to encourage substitution rules should be clear to companies and users.

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 58
Punkt uzasadnienia 79

(79) Należy ustanowić w Agencji Radę 
Odwoławczą, aby zapewnić formalne prawo 
do złożenia odwołania operatorom, których 
dotyczy decyzja wydana przez Agencję.

(79) Należy ustanowić w Agencji Radę 
Odwoławczą, aby zapewnić prawa tym, w 
których prawnym interesie leży złożenie 
odwołania od decyzji Agencji ich 
dotyczących.

Or. el

Uzasadnienie

Η έννοια "όσοι έχουν έννομο συμφέρον" είναι ευρύτερη σε σχέση με την έννοια "οικονομικοί 
φορείς". 

Poprawkę złożyła Marta Vincenzi

Poprawka 59
Punkt uzasadnienia 90 a (nowy)

(90a) Dzięki systemowi REACH obywatele, 
pracownicy i konsumenci powinni móc 
mieć pewność co do tego, że wszystkie 
produkty wprowadzone w obieg na 
terytorium Wspolnoty są bez zastrzeżeń i że 
w szczególności dla grup ryzyka nie istnieje 
zagrożenie związane z narażeniem na 
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substancje chemiczne w ilościach lub o 
składzie mogącym zagrozić ich zdrowiu i 
środowisku naturalnemu.

Or. en

Uzasadnienie

Products on sale should be safe for consumers. That is the guarantee REACH has to give.

Poprawkę złożyła Marta Vincenzi

Poprawka 60
Punkt uzasadnienia 91 a (nowy)

(91a) Komisja powinna sprawdzić, na ile 
istnieje potrzeba wprowadzenia 
europejskiego oznaczenia jakości w celu 
uznawania i promowania wyrobów, przy 
których procesie produkcyjnym spełniono 
obowiązki wynikające z niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

A mark to be stamped on articles would make it possible to identify and promote those 
involved in the production procedure who have complied with the requirements stemming 
from this Regulation.

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 61
Punkt uzasadnienia 93

(93) W celu zapewnienie efektywnego 
funkcjonowania systemu ustanowionego 
w niniejszym rozporządzeniu konieczna jest 
współpraca między Państwami 
Członkowskimi, Agencją i Komisją w 
dziedzinie egzekwowania rozporządzenia. 

(93) W celu zapewnienie efektywnego 
funkcjonowania systemu ustanowionego 
w niniejszym rozporządzeniu konieczna jest 
współpraca między właściwymi władzami 
Państw Członkowskich, Agencją i Komisją 
w dziedzinie egzekwowania rozporządzenia.

Or. el
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Uzasadnienie

Η στενή συνεργασία μεταξύ Οργανισμού, Επιτροπής και αρμοδίων αρχών των κρατών μελών 
είναι απαραίτητη για τον αποτελεσματικό έλεγχο εφαρμογής της νομοθεσίας.

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 62
Punkt uzasadnienia 101 a (nowy)

101a. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
z zastrzeżeniem dyrektywy ogólnej Rady 
92/85/EWG z dnia 19 października 1992 r.
w sprawie wprowadzenia środków 
służących wspieraniu poprawy w miejscu 
pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic 
w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły 
i pracownic karmiących piersią (dziesiąta 
dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 
16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)1 oraz 
dyrektywy Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 
1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa pracowników przed 
ryzykiem związanym ze środkami 
chemicznymi w miejscu pracy (czternasta 
dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 
16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)2. 
Dyrektywa 98/24/WE pozostaje 
zasadniczym instrumentem legislacyjnym 
dla zapewnienia ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa pracowników przed 
ryzykiem związanym ze środkami 
chemicznymi w miejscu pracy. Zachęca się 
Państwa Członkowskie i partnerów 
społecznych do zapewnienia 
skuteczniejszego wdrażania i kontroli 
dyrektywy  98/24/WE.

__________
1 Dz.U. L 348, z dn.28.11.1992, str. 1.
2 Dz.U. L 131, z dn. 5.5.1998, str.. 11.

Or. el
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Uzasadnienie

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει εξίσου να λάβει υπόψη την γενικότερη οδηγία για την υγεία και 
την ασφάλεια κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων.

Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 63
Artykuł 1 ustęp 3 a (nowy)

3a. Niniejsze rozporządzenie ma na celu 
wysoki poziom bezpieczeństwa i obejmuje 
zasady działań profilaktycznych, 
priorytetowego zwalczania szkód 
ekologicznych u źródła oraz zasadę 
sprawcy.

Or. en

Uzasadnienie

This text is similar to that found in the Treaty establishing the European Community, Article 
174.2 which lays down the basic principles of environmental legislation. REACH is an 
important part of this legislation.

Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 64
Artykuł 2, ustęp 2, punkt (d a) nowy

da) wspólnotowych dotyczących ochrony 
środowiska naturalnego.

Or. en

Uzasadnienie

REACH does not aim to harmonise the provisions concerning the protection of workers (see 
points (a), (b) and (c)) and community legislation on the transportation of dangerous 
substances. REACH provides information on substances that will support the operation of 
worker protection and transport legislation, which operate unchanged. The same is true for 
environmental legislation which should therefore be added.
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Poprawkę złożyła Amalia Sartori

Poprawka 65
Artykuł 2 ustęp 2 a (nowy)

2a) Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
wszystkich substancji, wyrobów i 
preparatów importowanych na terytorium 
Unii Europejskiej. 
Niniejsze rozporządzenie nie może w żaden 
sposób sprzyjać nierównemu traktowaniu 
substancji, wyrobów i preparatów 
pochodzących z Państw Członkowskich 
oraz substancji, wyrobów oraz preparatów 
wyprodukowanych w krajach trzecich i 
sprowadzonych na terytorium Unii 
Europejskiej.
Komisja Europejska przedstawi wytyczne 
mające na celu zagwarantowanie 
stosowania tej zasady.

Or. it

Uzasadnienie

Il sistema REACH cosí come proposto dalla Commissione offre un basso livello di protezione 
per la produzione europea dalla concorrenza sleale dei Paesi extra europei. Le norme UE già 
esistenti impongono parametri molto più severi ai produttori europei di sostanze chimiche. 
Gli importatori di articoli nell’Unione Europea devono sottostare alle stesse norme che si 
applicano ai produttori europei. L'emendamento proposto sollecita l'istituzione di un quadro 
normativo equilibrato per i produttori europei e per quelli extra – europei.

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 66
Artykuł 3 ustęp 29 a (nowy)

29a. Grupy narażone na ryzyko: osoby 
wrażliwe, w tym noworodki, niemowlęta, 
dzieci, kobiety ciężarne, kobiety po połogu 
i/lub karmiące piersią, dorośli i osoby 
mające szczególne potrzeby.

Or. el
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Uzasadnienie

Στον ορισμό "των ευάλωτων πληθυσμών" θα πρέπει να προστεθούν και οι γυναίκες που 
πρόσφατα έχουν τεκνοποιήσει.

Poprawkę złożyła Marta Vincenzi

Poprawka 67
Tytuł I, Rozdział 2, Artykuł 3, ustęp 29 a (nowy)

29a. Grupy ryzyka: osoby wrażliwe, w tym 
noworodki, małe dzieci, dzieci, kobiety 
ciężarne, karmiące matki, osoby kalekie i 
cierpiące na chorby układu 
immunologicznego, osoby starsze, osoby z 
predyspozycjami do dziedziczenia chorób 
genetycznych i inne ustalone grupy osób 
zagrożonych.

Or. en

Uzasadnienie

A definition of vulnerable population is essential to ensure that susceptible populations are 
identified and that measures can be taken accordingly to reduce the risks and exposures to 
these populations.

Poprawkę złożyła Amalia Sartori

Poprawka 68
Artykuł 3 punkt 29 a (nowy)

29a. Małe i średnie przedsiębiorstwo -
definicja zawarta w rozporządzeniu 
2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r.
_______________
1 Dz U L 124 z 20.05.03, str. 36.

Or. it

Uzasadnienie

Ai fini di una corretta applicazione della normativa si ritiene necessario inserire la 
definizione di Piccola e Media Impresa, in quanto destinataria particolarmente sensibile 
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della procedura. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli 
articoli contenuti nel Titolo I: Questioni generali.

Poprawkę złożyła Amalia Sartori

Poprawka 69
Artykuł 5 ustęp 4 akapit 1 a (nowy)

Opłata powinna być proporcjonalna do 
rodzaju dossier rejestracyjnego.

Or. it

Uzasadnienie

Per agevolare le PMI, l’importo della tassa fissata dall’Agenzia per la registrazione deve 
essere  proporzionata alle informazioni fornite ai fini della registrazione della sostanza. Il 
presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti 
nel Titolo II: Registrazione delle sostanze.

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 70
Artykuł 5 ustęp 4a (nowy)

(4a) Przed przedstawieniem ich Agencji 
wszystkie dane dostarczone w celu 
rejestracji są sprawdzane przez niezależny 
organ pod kątem ich kompletności i 
jakości, a sprawozdanie zawierajace wyniki 
tej kontroli jest przekazywane do Agencji 
wraz z wnioskiem o rejestrację.

Or. el

Uzasadnienie

Καθώς δεν υπάρχει επί του παρόντος υποχρεωτική αξιολόγηση της ποιότητας και της 
πληρότητας του περιεχομένου των φακέλων καταχώρισης, έχει ζωτική σημασία να απαιτείται 
ανεξάρτητος έλεγχος πριν από την υποβολή των εγγράφων, ώστε να εξασφαλίζεται η ακρίβεια 
των φακέλων καταχώρισης.
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Poprawkę złożyła Marta Vincenzi

Poprawka 71
Artykuł 5 a (nowy)

Artykuł 5a
Zgłaszanie małych ilości substancji
1. Producent i importer produkujący lub 
importujący substację w ilościach od 10 kg 
do 1 tony rocznie ma obowiązek zgłoszenia 
takiej substancji w Agencji.
2. Dokumenty zgłoszeniowe substancji 
produkowanej  w ilościach od 10kg do 1 
tony rocznie muszą w formie arkusza 
określonego przez Agencję zgodnie z art. 
108 zawierać wszystkie następujące 
informacje, o ile producent jest w stanie je 
przekazać bez konieczności dokonywania 
dodatkowych prób:
a) dane identyfikacyjne producenta jak 
określono w załączniku IV sekcja 1;
b) dane identyfikacyjne substancji jak 
określono w załączniku IV sekcja 2.1;
c) klasyfikację substancji;
d) wszystkie dostępne informacje o 
właściwościach fizyczno-chemicznych 
substancji lub jej oddziaływaniu na zdrowie 
ludzkie i środowisko naturalne.

Or. en

Uzasadnienie

A simple notification requirement for substances between 10 kg and 1 tonne per year should 
be added to REACH so as to finally have an understanding about the total of existing 
substances that are actually being produced and the knowledge available on them. Under 
REACH in its current form, we would only know about ca. 30,000 substances that are 
produced in quantities above 1 tonne. However, EINECS lists more than 100,000 existing 
substances.
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Poprawkę złożyła María Esther Herranz García

Poprawka 72
Artykuł 6, ustęp 1, punkt (a)

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

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

Or. en

Uzasadnienie

As the definition of article type is missing, the inclusion of this term only creates legal 
uncertainty. 

Poprawkę złożyła María Esther Herranz García

Poprawka 73
Artykuł 6, ustęp 1, punkt (c)

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

c) uwolnienie substancji podczas 
normalnych i racjonalnie przewidywalnych 
warunków stosowania jest celową funkcją 
produktu; i

Or. en

Uzasadnienie

The alternative wording is more clearly defining the scope of the provision.

Poprawkę złożyła María Esther Herranz García

Poprawka 74
Artykuł 6, ustęp 1, punkt (d) (nowy)

d) Stężenie substancji zawartych w tych 
produktach jest równe lub wyższe od 
najniższej wartości przedstawionych poniżej 
stężeń granicznych:
– stężenia graniczne podane w załączniku I 
do dyrektywy 67/548/EWG lub;
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– stężenia podane w części A i części B 
załącznika II do dyrektywy 1999/45/WE, 
jeżeli w załączniku I do dyrektywy 
67/548/EWG nie podano stężenia 
granicznego dla substacji wchodzącej w 
skład preparatu;
– 0,1%, jeżeli substancja spełnia kryteria 
ustalone w załączniku XII.

Or. en

Uzasadnienie

The lack of any quantitative criteria implies that the presence of trace amounts  of a classified 
substance has to be considered. Authorities could not check trace amounts of substances in 
the articles imported into the EC. The introduction of a threshold is a must for workability. 
Declarations are limited to substances whose concentration is above the threshold. This is in 
line with the Directive on preparations (1999/45/EC) and with the REACH project (article 
13.2 and Art 53.7). Article 13.2 and 53.7 already utilise the proposed thresholds.

Poprawkę złożyła María Esther Herranz García

Poprawka 75
Artykuł 6 ustęp 5

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

5. Przepisów ust. 1 - 4 nie stosuje się w 
przypadku substancji zarejestrowanych dla 
tego sposobu użycia przez uczestnika z góry 
łańcucha dostawy lub jeżeli nie dotyczy ich 
obowiązek rejestracyjny zgodnie z 
załącznikiem III.

Or. en

Uzasadnienie

Brings the provision in line with the registrations requirements for substances and substances 
in preparations that are applicable to EU Article producers.

Poprawkę złożyła María Esther Herranz García

Poprawka 76
Artykuł 6 ustępy 2, 3, 4
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2. Każdy producent albo importer wyrobów 
zgłasza do Agencji każdą substancję 
zawartą w tych wyrobach, zgodnie z ust. 3, 
jeśli spełnione są wszystkie poniższe 
warunki:

skreślone

a) substancja jest obecna w tych wyrobach 
w ilości łącznej ponad 1 tony rocznie na 
producenta albo importera (skreślenie);
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 
i zgłoszonej zgodnie z ust. 3.
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Or. en

Uzasadnienie

Paragraphs 2 to 4 are neither practicable nor enforceable.  The requirements are too vague 
(e.g. "is made known" and "likely to be released".

Poprawkę złożyła Marta Vincenzi

Poprawka 77
Artykuł 6 b (nowy)

Artykuł 6b
Europejskie oznaczenie jakości

Komisja przedstawia Parlametowi 
Europejskiemu i Radzie do dnia ... * raport 
i w danym przypadku projekt legislacyjny w 
sprawie  wprowadzenia europejskiego 
oznaczenia jakości w celu uznawania i 
promowania produktów, przy których 
procesie produkcyjnym spełniono 
obowiązki wynikające z niniejszego 
rozporządzenia.
* dwa lata od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

A mark to be stamped on articles would make it possible to identify and promote those 
involved in the production procedure who have complied with the requirements stemming 
from this Regulation.

Poprawkę złożyła Amalia Sartori

Poprawka 78
Artykuł 10 ustęp 1 akapit 1

Jeżeli dwóch lub więcej producentów albo 
dwóch lub więcej importerów zamierza 
produkować albo importować daną 
substancję na terytorium Wspólnoty, mogą 
oni dla potrzeb rejestracji stworzyć 

Jeżeli dwóch lub więcej producentów albo 
dwóch lub więcej importerów zamierza 
produkować albo importować daną 
substancję na terytorium Wspólnoty, mogą 
oni dla potrzeb rejestracji stworzyć 
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konsorcjum. W takiej sytuacji, część 
dokumentów rejestracyjnych powinna 
zostać dostarczona przez jednego 
producenta albo importera działającego, za 
ich zgodą, w imieniu innych producentów 
albo importerów zgodnie z drugim, trzecim 
i czwartym akapitem.

konsorcjum. Dzielenie się danymi jest 
obowiązkowe, nie tylko w przypadku 
danych pochodzących z badań 
prowadzonych na kręgowcach, lecz w 
odniesieniu do wszystkich badań 
wymaganych do rejestracji.
Konieczne jest również wspieranie 
tworzenia konsorcjów publicznych lub 
mieszanych publiczno-prywatnych dla 
zapewnienia możliwości dostępu MŚP i ich 
stowarzyszeniom.

Or. it

Uzasadnienie

Tale emendamento si giustifica in virtù della necessità di semplificare il processo di 
registrazione, soprattutto per ridurre e razionalizzare i costi sostenuti dalle PMI, e mira a 
garantire l'accesso di queste ultime e delle rispettive associazioni ai consorzi, anche al fine di 
evitare l'abuso di posizioni dominanti.

Poprawkę złożyła Amalia Sartori

Poprawka 79
Artykuł 10 ustęp 2

2. Każdy rejestrujący będący członkiem 
konsorcjum zobowiązany jest do zapłaty 
jedynie 1/3 wysokości opłaty rejestracyjnej.

2. Każdy rejestrujący będący członkiem 
konsorcjum zobowiązany jest do zapłaty 
proporcjonalnej opłaty rejestracyjnej, 
wyznaczonej w oparciu o kryteria 
ustanowione przez Agencję.

Or. it

Uzasadnienie

E’ necessario che l'Agenzia stabilisca dei criteri di proporzionalità per la tassa di 
Registrazione, anche al fine di agevolare le PMI duramente colpite dall'impatto di tale nuova 
legislazione, definendo l'ammontare della tassa di registrazione, anche sulla base delle 
dimensioni dei registranti, delle quantità prodotte/importate.

Poprawkę złożyła Amalia Sartori

Poprawka 80
Artykuł 17 ustęp 2
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2. Każdy rejestrujący będący członkiem 
konsorcjum zobowiązany jest do zapłaty 
jedynie 1/3 wysokości opłaty rejestracyjnej.

2. Każdy rejestrujący będący członkiem 
konsorcjum zobowiązany jest do zapłaty 
jedynie określonej części opłaty 
rejestracyjnej.
Wysokość opłaty musi być proporcjonalna, 
zgodnie z kryteriami ustanowionymi przez 
Agencję, między innymi przy uwzględnieniu 
wysokości produkcji i importu.

Or. it

Uzasadnienie

Per agevolare le PMI, l’Agenzia, nel definire l'ammontare della tassa di registrazione, deve 
tener conto anche delle dimensioni dei registranti, delle quantità prodotte/importate.

Poprawkę złożyła Marta Vincenzi

Poprawka 81
Artykuł 21 ustęp 1 punkt (a)

a) w przypadku substancji wprowadzonych, 
zaklasyfikowanych zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG jako rakotwórcze, mutagenne 
lub substancje działające szkodliwie na 
rozrodczość, kategorii 1 albo 2, które były 
wyprodukowane albo importowane na 
terytorium Wspólnoty w ilości co najmniej 1 
tony rocznie przez jednego producenta albo 
importera, co najmniej raz po wejściu w 
życie niniejszego rozporządzenia;

a) w przypadku substancji wprowadzonych, 
zaklasyfikowanych zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG jako rakotwórcze, mutagenne 
lub substancje działające szkodliwie na 
rozrodczość, kategorii 1 albo 2 lub o których 
wiadomo, że są trwałe i bioakumulacyjne i
które były wyprodukowane albo 
importowane na terytorium Wspólnoty w 
ilości co najmniej 1 tony rocznie przez 
jednego producenta albo importera, 
co najmniej raz po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia;

Or. en

Uzasadnienie

The first deadline for registration of phase-in substances as suggested under REACH applies 
to chemicals produced in quantities over 1000 tonnes and CMR substances in categories 1 
and 2. In order to tackle all of the most problematic substances first, substances that are 
persistent and bioaccumulative should be added to this first phase. These properties could 
easily be identified as part of pre-registration.
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Poprawkę złożyła Marta Vincenzi

Poprawka 82
Artykuł 31 a (nowy)

Artykuł 31a
Obowiązek przekazywania informacji na 
temat substacji zwartych w produktach
Dalsi użytkownicy, którzy dodadzą do 
produktu substancję lub preparat, dla 
których wymagana jest karta 
charakterystyki bezpieczeństwa oraz 
użytkownicy, którzy w następnych etapach 
stosują lub poddają obróbce taki produkt, 
przekazują wszystkim odbiorcom kartę 
chrakterystyki danego produktu lub jego 
pochodnych. Konsument nie jest odbiorcą.
Konsument końcowy może zażądać od 
producenta lub importera dostarczenia mu 
informacji o substacjach zawartych w 
produkcie przez niego produkowanym lub 
importowanym.  Producent lub importer 
jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi 
w ciągu 15 dni roboczych.

Or. en

Uzasadnienie

Producers of articles, retailers and consumers should be able to find out whether specific 
substances are present in the final article and look for safer alternatives if necessary. A time 
limit of fifteen days is set by reference to the standard response time in Regulation 1049/2001, 
which provides for access to documents of the Community institutions.

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 83
Artykuł 52

Celem niniejszego tytułu jest 
zagwarantowanie sprawnego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego przy 
zapewnieniu, że ryzyko stwarzane przez 
substancje wzbudzające szczególne obawy 
jest właściwie kontrolowane albo że 

Celem niniejszego tytułu jest 
zagwarantowanie sprawnego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego przy 
zapewnieniu, że:
a) substancje wzbudzające szczególne 
obawy są zastępowane odpowiednimi 



PE 359.876v01-00 20/28 AM\568623PL.doc

PL

substancje te są zastępowane odpowiednimi 
alternatywnymi substancjami albo 
technologiami.

substancjami lub technologiami, 
stwarzającymi dowiedzione mniejsze 
zagrożenie;
b) w przypadku niemożności zastąpienia 
substancji wzbudzających szczególne obawy 
oraz w sytuacji, gdy korzyści społeczne 
przeważają nad niebezpiecznym 
charakterem substancji, przeprowadzanie 
regularnych kontroli jest wystarczające, 
przy jednoczesnym kontynuowaniu badań 
mających na celu późniejsze zastąpienie.

Or. el

Uzasadnienie

Η ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον δεν μπορεί να προστατευθεί, εάν ο σκοπός αυτού του 
τίτλου δεν είναι η αντικατάσταση ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία. Σε περίπτωση 
υποκατάστασης ιδιαίτερα επικίνδυνων ουσιών με κατάλληλες εναλλακτικές ουσίες θα πρέπει να 
αποδεικνύεται ο μικρότερος κίνδυνος που προέρχεται από αυτές. Η ανάγκη για προληπτική 
δράση βρίσκει τη φυσική της κατάληξη στην υποκατάσταση των επικίνδυνων χημικών ουσιών.

Poprawkę złożyła Amalia Sartori

Poprawka 84
Artykuł 58 ustęp 3 akapit 2

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

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

Or. it

Uzasadnienie

Non esistono criteri per la determinazione di un rischio grave e immediato ed è pertanto 
opportuno che sia la Commissione a stabilire, quando, sulla base di criteri proporzionati alle 
effettive circostanze, sospendere, modificare o revocare l’autorizzazione durante la revisione.

Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 85
Artykuł 70 ustęp 3 nowy
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3. Jeżeli substancja została już ujęta w 
załączniku XVI i spełniono warunki 
zgodnie z art. 65, Komisja w ciągu trzech 
miesięcy od otrzymania stanowiska komisji 
ds. analizy społeczno-ekonomicznej lub, 
jeżeli komisja ta nie przedstawi stanowiska, 
po upływie terminu określonego zgodnie z 
art. 68, opracowuje projekt zmian do 
załącznika XVI; obowiązuje termin, który 
pierwszy upłynie.
Jeżeli projekt zmian nie będzie zgodny ze 
stanowiskami Agencji, Komisja załącza 
obszerne wyjaśnienie przyczyn tych 
rozbieżności.
Jeżeli dana substancja nie jest ujęta w 
załączniku XVI, Komisja przedstawia 
natomiast Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie  w terminie, o którym mowa 
powyżej, projekt zmian do załącznika XVI.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyła Amalia Sartori

Poprawka 86
Artykuł 73 ustęp 1

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

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

W takich przypadkach Agencja podejmuje 
decyzje wiążące prawnie.
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Or. it

Uzasadnienie

La modifica mira a chiarire il ruolo dell’Agenzia come ente regolatore, che prende decisioni 
come descritto nella Comunicazione della Commissione sul quadro operativo per le Agenzie 
Europee di Regolamentazione, COM(2002) 718. Tale modifica è necessaria anche per 
colmare l'eventuale vuoto normativo che determinerebbe una situazione di incertezza 
giuridica.

Poprawkę złożyła Amalia Sartori

Poprawka 87
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 czterech 
przedstawicieli desygnowanych przez 
Komisję i dziesięciu członków 
desygnowanych przez Radę, po konsultacji 
z Parlamentem Europejskim, z których 
czterech jest wybranych w równej mierze na 
podstawie doświadczenia nabytego w 
stowarzyszeniach reprezentujących 
konsumentów, przemysł i MŚP.

Or. it

Uzasadnienie

La composizione del Consiglio di Amministrazione dovrebbe essere attentamente bilanciata. 
E' necessario garantire il coinvolgimento di tutte le istituzioni, inserendo  quindi la 
consultazione del Parlamento Europeo, e allo stesso modo garantire la presenza fissa di 
membri scelti in ugual misura tra associazioni dei consumatori, rappresentanti degli interessi 
di gruppi di popolazione vulnerabil, industria (grande industria) e PMI, ovvero tutte le realtà 
interessate dall'impatto di tale normativa. Il riferimento alle popolazioni vulnerabili trae
spunto anche dagli emendamenti presentati dall'on Breyer ed individua gruppi di popolazione 
particolarmente esposti come: neonati, bambini, donne incinte, madri in allattamento e 
persone anziane.

Poprawkę złożyła Amalia Sartori

Poprawka 88
Artykuł 117
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Niezależnie od przepisów art. 115 i 116, 
informacje otrzymane przez Agencję na 
mocy niniejszego rozporządzenia mogą 
zostać ujawnione każdemu rządowi albo
organowi państwa trzeciego albo organizacji 
międzynarodowej zgodnie z porozumieniem 
zawartym pomiędzy Wspólnotą i 
zainteresowaną stroną trzecią na mocy 
rozporządzenia (WE) nr 304/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady1 albo 
przepisów art. 181a ust. 3 Traktatu, 
zakładając, że oba z poniższych warunków 
są spełnione:

Niezależnie od przepisów art. 115 i 116, 
informacje otrzymane przez Agencję na 
mocy niniejszego rozporządzenia mogą 
zostać ujawnione każdemu rządowi albo
instytucji rządowej państwa trzeciego albo 
organizacji rządowej zgodnie z 
porozumieniem zawartym pomiędzy 
Wspólnotą i zainteresowaną stroną trzecią 
na mocy rozporządzenia (WE) nr 304/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady2 albo 
przepisów art. 181a ust. 3 Traktatu, 
zakładając, że oba z poniższych warunków 
są spełnione:

(a) celem porozumienia jest współpraca nad 
wdrażaniem i kontrolą nad przepisami 
prawnymi dotyczącymi chemikaliów 
objętych niniejszym rozporządzeniem;
(b) trzecia strona chroni poufne informacje, 
jak zostało to wzajemnie uzgodnione.

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

(b) trzecia strona chroni poufne informacje, 
jak zostało to wzajemnie uzgodnione.

Or. it

Uzasadnienie

Al fine di evitare un uso fraudolento delle informazioni, e la sicurezza nella fase di 
trasmissione dei dati, bisognerebbe stabilire chiaramente che l’Art. 117-cooperazione 
riguardi solo le istituzioni governative nazionali ed internazionali.

Poprawkę złożyła Amalia Sartori

Poprawka 89
Artykuł 122 ustęp 1 a (nowy)

Państwa Członkowskie upoważniają 
Agencję do rozpoczęcia kontroli i 
działalności; Agencja ustanawia wytyczne 
w celu dokonania harmonizacji i 
usprawnienia systemów kontroli.

Or. it

  
1 Dz.U. L 63 z 6.3.2003, str. 1.
2 Dz.U. L 63 z 6.3.2003, str. 1.
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Uzasadnienie

La gestione del sistema REACH dipende da un’attuazione armonizzata delle sue disposizioni 
in tutto il mercato comune e da un efficace sistema di controlli. Par tale motivo l'Agenzia 
dovrebbe essere in una posizione da poter richiedere agli Stati Membri controlli o attività da 
effettuare.

Poprawkę złożyła Amalia Sartori

Poprawka 90
Artykuł 123 ustęp 1

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

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

Or. it

Uzasadnienie

Lasciare il sistema di sanzioni alla sola discrezione degli Stati Membri porterà ad una serie 
di sistemi di sanzioni diversi all’interno dell’UE. Solo sistemi di sanzioni e un’attuazione 
armonizzati aiuteranno a raggiungere gli obiettivi del REACH, ed a garantire l'effettività 
delle sanzioni.

Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 91
Artykuł 125

(poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej)

Or. en
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Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyła María Esther Herranz García

Poprawka 92
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, a także materiały pochodne od 
nich, uzyskane w drodze przekształceń 
mineralogicznych (zgodnie z definicją 
zawartą w dyrektywie Rady 2003/96/WE1) 
fizycznych;
1Dz.U. L 285, z dn. 31.10.2003, str.. 51.

Or. en

Uzasadnienie

The basic raw materials for the organic chemicals sector (natural gas, crude oil, coal) are 
exempt from the obligation to register. If classified as dangerous according to 67/548, the 
need for a registration is disproportionate in respect of minerals, ores and substances 
occurring in nature.
The handling of ores is exclusively professional and they are never encountered by the 
general public. Potential risks to the environment arising from minerals and ores are 
addressed under the IPPC Directive, and potential health risks under existing EU workplace 
legislation.
Mineralogical and physical transformation processes of minerals and ores do not change the 
chemical composition of these materials. The materials derived from these processes are 
other mineral based materials and should be exempted from registration as well.  The term 
“Chemically modified” is not defined and therefore leads to legal uncertainty.

Poprawkę złożyła Eva-Britt Svenssona

Poprawka 93
Załącznik V punkt 6.4.1. (a) (nowy)

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

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 reintroduction 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.

Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 94
Załącznik V punkt 7.1.1 (nowy) Artykuł 3 tiret 3a (nowy)

KOLUMNA 1
7.1.1.a. Badanie zahamowania wzrostu na 
algach

KOLUMNA 2
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 A).

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 reintroduction 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.
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Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 95
Załącznik V punkt 7.1.1. (a)(nowy)

KOLUMNA 1
7.1.a Degradacja
7.1a.1. Degradacja biotyczna
7.1a.1.1. Zdolność do szybkiej 
biodegradacji

KOLUMNA 2
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, 
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. 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.


