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ZAKRES

Poprawkę kompromisową złożyli Guido Sacconi, Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Poprawka kompromisowa 1
Tytuł I rozdział I artykuł 2

1. Niniejsze rozporządzenie nie ma 
zastosowania do:

1. Niniejsze rozporządzenie nie ma 
zastosowania do:

a) substancji radioaktywnych objętych 
dyrektywą Rady 96/29/Euratom;

a) substancji radioaktywnych objętych 
dyrektywą Rady 96/29/Euratom;
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b) substancji w ich postaci własnej, jako sk
ładników preparatu albo w wyrobach, które s
ą przedmiotem kontroli celnej, pod 
warunkiem, że nie są one 
poddawane obróbce albo przetwarzaniu i 
które są tymczasowo magazynowane 
albo znajdują się w strefie wolnocłowej albo 
w składach wolnocłowych z 
zamiarem reeksportu albo są transportowane 
w tranzycie;

b) substancji w ich postaci własnej, jako sk
ładników preparatu albo w wyrobach, które s
ą przedmiotem kontroli celnej, pod 
warunkiem, że nie są one 
poddawane obróbce albo przetwarzaniu i 
które są tymczasowo magazynowane 
albo znajdują się w strefie wolnocłowej albo 
w składach wolnocłowych z 
zamiarem reeksportu albo są transportowane 
w tranzycie;

c) niewyodrębnianych półproduktów. c) niewyodrębnianych półproduktów.

ca) odpadów, w rozumieniu dyrektywy
Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r.¹ i 
poprawek do niej;

cb) żywności, w rozumieniu rozporządzenia 
(WE) nr 178/2002;

2. Niniejsze rozporządzenie nie narusza 
przepisów:

2. Niniejsze rozporządzenie nie narusza 
przepisów:

a) dyrektywy Rady 89/391/EWG; a) dyrektywy Rady 89/391/EWG;

b) dyrektywy 90/394/EWG; b) dyrektywy 90/394/EWG;

c) dyrektywy Rady 98/24/WE; c) dyrektywy Rady 98/24/WE;

d) wspólnotowych, które regulują transport 
substancji niebezpiecznych
i substancji niebezpiecznych w preparatach 
koleją, drogą, śródlądową drogą wodną, 
morską albo powietrzną.

d) wspólnotowych, które regulują transport 
substancji niebezpiecznych
i substancji niebezpiecznych w preparatach 
koleją, drogą, śródlądową drogą wodną, 
morską albo powietrzną.

da) zakazów i ograniczeń zawartych w 
dyrektywie Rady 76/768/EWG z dnia 27 
lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw Państw Członkowskich 
dotyczących produktów kosmetycznych² z 
późniejszymi zmianami, dotyczących:

i) zakazu testowania na zwierzętach 
gotowych produktów kosmetycznych oraz 
ich składników lub kombinacji składników; 
oraz

ii) wprowadzania do obrotu produktów 
kosmetycznych, których niektóre lub 
wszystkie składniki bądź wyrób końcowy by
ły testowane na zwierzętach.
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W zakresie, w jakim substancje stosowane
wyłącznie jako składniki kosmetyków są obj
ęte niniejszym rozporządzeniem, wszelkie 
testowanie takich substancji na zwierzętach 
w celu dokonania jakiejkolwiek oceny 
wymaganej przez niniejsze rozporządzenie 
jest zabronione. 
db) wspólnotowych przepisów ochrony 
środowiska.

______________
1 Dz.U. L 194 z  25.07.1975, str. 39.
2 Dz.U. L 262 z 27.09.1976, str. 169.

Or. en

Uzasadnienie

Covers amendments 173, 174, 189, 192, 193, 195, 196 (para ca), 199, 200 (para ca), 202 
(part relating to foodstuffs), 203 (paras b and e), 204 (para 1a(b)), 207, 210, 212, 241 and 
242.

Poprawkę kompromisową złożyli Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, 
Hans Blokland

Poprawka 2
ZAŁĄCZNIK II nowe pozycje

Nr 
EINECS

Nazwa/grupa Nr CAS

265-995-8 Miazga celulozowa 65996-61-4

231-959-9 Tlen O2 7782-44-7

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
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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.

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 zekstryfikowany i 
frakcjonowany olej sojowy

Ekstrakty i ich fizycznie modyfikowane pochodne.

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

Uwodorniony, wewnątrzcząsteczkowo zekstryfikowany i 
frakcjonowany olej palmowy

Ekstrakty i ich fizycznie modyfikowane pochodne.

Uwodorniony, wewnątrzcząsteczkowo zekstryfikowany i 
frakcjonowany olej kokosowy

Ekstrakty i ich fizycznie modyfikowane pochodne.

Uwodorniony, wewnątrzcząsteczkowo zekstryfikowany 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

Ekstrakty i ich fizycznie modyfikowane pochodne.

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

Gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel.

Or. en

Uzasadnienie

Covers amendments 1068 (first entry), 1069, 1071, 1072, 1087. Natural gas entry is moved 
from Annex III which does not deal with specific substances but rather establishes the criteria 
for exemption from registration.

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

Poprawka 3
ZAŁĄCZNIK III punkt 8
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8. Minerały, rudy lub substancje występujące w 
naturze, jeżeli nie są zmienione chemicznie 
podczas procesu wytwarzania, chyba, że spe
łniają kryteria klasyfikacji jako niebezpieczne 
zgodnie z dyrektywą 67/548;

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

Or. en

Uzasadnienie

Linked with COMP 4.

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

Poprawka 4
Załącznik III punkt 8a (nowy)

8a. Rudy i uzyskane z nich koncentraty, o 
ile nie zostały zmodyfikowane chemicznie 
podczas ich wytwarzania;

Or. en

Uzasadnienie

Covers amendments 1074, 1075, 1076, 1077, 618, 623. Linked with COMP 3. 

Poprawkę kompromisową złożyli Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, 
Hans Blokland

Poprawka 5
Artykuł 3 ustęp 14a (nowy)

14a. „Chemiczna modyfikacja” oznacza 
wszystkie procesy niemające charakteru 
czysto mechanicznego;

Or. en

Uzasadnienie
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Linked with COMP 4.

Poprawkę kompromisową złożyli Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Poprawka 6
Artykuł 128

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

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

Najpóźniej 18 miesięcy po wejściu 
niniejszego rozporządzenia w życie, 
Komisja przedstawi projekt legislacyjny 
ustanawiający kryteria zwalniania 
substancji i/lub grup substancji w zał
ącznikach II i III. 
Następnie, w oparciu o powyższe kryteria, 
Komisja wyjaśnia załącznik II w celu usuni
ęcia pozycji będących poza zakresem 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Covers amendment 390, 1167 and 1066.

AGENCY

Poprawkę kompromisową złożyli Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Carl Schlyter, Jonas 
Sjöstedt, Hans Blokland

Poprawka 7
Artykuł 74 ustęp 2 litera d)

d) strukturę opłat Agencji. d) strukturę opłat Agencji, w sposób 
przejrzysty.

Or. en

Uzasadnienie
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The fee structure should be established on the basis of clear and transparent criteria, given 
that it is a key instrument in funding of REACH system.

Covers amendments 294 and 295.

Poprawkę kompromisową złożyli Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Carl Schlyter, Jonas 
Sjöstedt, Hans Blokland

Poprawka 8
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 jednego 
przedstawiciela desygnowanego przez 
Komisję oraz dwóch przedstawicieli 
desygnowanych przez Parlament 
Europejski.

Ponadto Komisja desygnuje czterech 
przedstawicieli zainteresowanych stron 
(przemysłu i konsumentów oraz organizacji 
pracowniczych i ekologicznych) jako cz
łonków Zarządu bez prawa głosu. 

Członkowie Zarządu są desygnowani w 
sposób zapewniający najwyższy poziom 
kompetencji, szeroki zakres wiedzy 
specjalistycznej i (bez uszczerbku dla 
wymienionych cech) jak najszerszy przekrój 
geograficzny Unii Europejskiej. 

Or. en

Uzasadnienie

This restates Parliament’s traditional view (whilst maintaining the total number of members 
constant) as regards the composition of, and the arrangements for appointing, the 
Management Board, based on the EMEA model. The number of representatives from 
interested parties is increased from three to four in order to enable all the relevant sectors to 
be included.

Covers amendments 299, 76, 297, 298, 1177 and 1178.



AM\579388PL.doc 9/17 PE 360.338v02-00

PL

Poprawkę kompromisową złożyli Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Poprawka 9
Artykuł 81

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 Cz
łonkowskie kandydatów. Członków powo
łuje 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 desygnuje 
jednego członka Komitetu do Spraw Oceny 
Ryzyka. Członków powołuje się biorąc pod 
uwagę pełnione przez nich funkcje i do
świadczenie w zarządzaniu chemikaliami lub 
wykonane przez nich ekspertyzy w zakresie 
weryfikacji ocen ryzyka substancji.

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 Pa
ństwo Członkowskie kandydatów. Cz
łonków powołuje się biorąc pod uwagę pe
łnione przez nich funkcji 
i doświadczenie w zarządzaniu chemikaliami 
lub wykonane przez nich ekspertyzy w 
zakresie analiz społeczno-ekonomicznych.

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

3. Każde Państwo Członkowskie powołuje 
jednego członka Komitetu Państw Cz
łonkowskich.

3. Każde Państwo Członkowskie powołuje 
jednego członka Komitetu Państw Cz
łonkowskich.
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4. Komitety powinny dążyć do posiadania w
śród swoich członków ekspertów zapewniaj
ących odpowiednio szerokie spektrum 
ekspertyz. W tym celu Komitety mogą
dokooptować do swoich szeregów 
maksymalnie 5 dodatkowych członków 
wybranych na podstawie ich szczególnych 
kompetencji.

Kadencja członków Komitetów trwa 3 lata, i 
może być powtórzona.

Członkom Komitetów mogą towarzyszyć
doradcy do spraw naukowych, technicznych 
albo prawnych.

Dyrektor Zarządzający albo jego 
przedstawiciel i przedstawiciele Komisji są
uprawnieni do udziału we wszystkich 
spotkaniach Komitetów i grup roboczych 
zwołanych przez Agencję albo jej komitety. 
Na żądanie członków Komitetu albo Zarz
ądu, zainteresowane strony mogą być także 
zaproszone do udziału 
w spotkaniach w roli obserwatorów, jeżeli 
jest to właściwe.

4. Komitety powinny dążyć do posiadania w
śród swoich członków ekspertów zapewniaj
ących odpowiednio szerokie spektrum 
ekspertyz. W tym celu Komitety mogą
dokooptować do swoich szeregów 
maksymalnie 5 dodatkowych członków 
wybranych na podstawie ich szczególnych 
kompetencji.

Kadencja członków Komitetów trwa 3 lata, i 
może być powtórzona.

Członkom Komitetów mogą towarzyszyć
doradcy do spraw naukowych, technicznych 
albo prawnych.

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

5. Członkowie każdego Komitetu powołani 
po desygnowaniu ich na kandydatów przez 
Państwo Członkowskie zapewniają
odpowiednią koordynację pomiędzy 
zadaniami Agencji i pracą właściwego 
organu ich Państwa Członkowskiego.

5. Członkowie każdego Komitetu zapewniają
odpowiednią koordynację pomiędzy 
zadaniami Agencji i pracą właściwego 
organu ich Państwa Członkowskiego.

6. Członkowie Komitetów są wspomagani 
przy pomocy naukowych i technicznych 
zasobów dostępnych Państwom Cz
łonkowskim. W tym celu Państwa Cz
łonkowskie dostarczają odpowiednich 
naukowych i technicznych zasobów cz
łonkom Komitetów, których nominowały. W
łaściwy urząd każdego Państwa Cz
łonkowskiego ułatwia działalność Komitetów 
i ich grup roboczych.  

6. Członkowie Komitetów są wspomagani 
przy pomocy naukowych i technicznych 
zasobów dostępnych Państwom Cz
łonkowskim. W tym celu Państwa Cz
łonkowskie dostarczają odpowiednich 
naukowych i technicznych zasobów cz
łonkom Komitetów, których nominowały. W
łaściwy urząd każdego Państwa Cz
łonkowskiego ułatwia działalność Komitetów 
i ich grup roboczych.  
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7. Państwa Członkowskie powstrzymują się
od wydawania członkom Komitetu do 
Spraw Oceny Ryzyka i Komitetu do Spraw 
Analiz Społeczno-Ekonomicznych, albo ich 
naukowym i technicznym doradcom i 
ekspertom, jakichkolwiek poleceń, które są
niezgodne z ich własnymi zadaniami, a tak
że z zadaniami, zakresem odpowiedzialno
ści i niezależnością Agencji.
8. Każdy Komitet przygotowując opinię dok
łada wszelkich starań, aby osiągnąć
konsensus. Jeżeli porozumienie nie może być
osiągnięte, opinia składać się będzie ze 
zdania większości członków i 
umotywowanych opinii mniejszości.

8. Każdy Komitet przygotowując opinię dok
łada wszelkich starań, aby osiągnąć
konsensus. Jeżeli porozumienie nie może być
osiągnięte, opinia składać się będzie ze 
zdania większości członków i 
umotywowanych opinii mniejszości.

9. Każdy Komitet ustanawia swój regulamin 
wewnętrzny.

Zasady te, w szczególności, stanowią
procedury powoływania i zastępowania 
Przewodniczącego, zastępowania członków, 
procedury przekazywania określonych zadań
grupom roboczym, zasady tworzenia grup 
roboczych i ustalania procedur wydawania 
opinii w nagłych przypadkach. Przewodnicz
ący Komitetu Państw Członkowskich jest 
pracownikiem Agencji.

Zasady te wchodzą w życie po otrzymaniu 
pozytywnej opinii Komisji i Zarządu.

9. Każdy Komitet ustanawia swój regulamin 
wewnętrzny.

Zasady te, w szczególności, stanowią
procedury powoływania i zastępowania 
Przewodniczącego, zastępowania członków, 
procedury przekazywania określonych zadań
grupom roboczym, zasady tworzenia grup 
roboczych i ustalania procedur wydawania 
opinii w nagłych przypadkach. Przewodnicz
ący Komitetu Państw Członkowskich jest 
pracownikiem Agencji.

Zasady te wchodzą w życie po otrzymaniu
pozytywnej opinii Komisji i Zarządu.

Or. en

Uzasadnienie

All Member States should be present in the committees. The presence of stakeholders at 
meetings of the committees should not be by invitation only. All the provisions relating to the 
independence of the component parts of the Agency’s bodies are brought together in a single 
article, in the interests of greater clarity (see amendment to Article 84).

Covers amendments 84, 85, 87, 88, 300, 301, 302, 1179, 1180 and 303.

Poprawkę kompromisową złożyli Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
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Schlyter, Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Poprawka 10
Artykuł 82

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

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

Członkom Komitetu mogą towarzyszyć
doradcy naukowi i techniczni.

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

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

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

Członkom Komitetu mogą towarzyszyć
doradcy naukowi i techniczni.

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

Członkowie Forum nie mogą być cz
łonkami Zarządu.

2. Członkowie Forum powołani przez Pa
ństwo Członkowskie zapewniają odpowiedni
ą koordynację pomiędzy zadaniami Agencji i 
pracą właściwego organu ich Państwa Cz
łonkowskiego.

2. Członkowie Forum powołani przez Pa
ństwo Członkowskie zapewniają odpowiedni
ą koordynację pomiędzy zadaniami Agencji i 
pracą właściwego organu ich Państwa Cz
łonkowskiego.
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3. Członkowie Forum są wspomagani przy 
pomocy naukowych i technicznych zasobów 
dostępnych właściwym urzędom Państw Cz
łonkowskich. Właściwy urząd każdego Pa
ństwa Członkowskiego ułatwia działalność
Forum i jego grup roboczych. Państwa Cz
łonkowskie powinny powstrzymywać się od 
wydawania członkom Forum, ich 
naukowym i technicznym doradcom i 
ekspertom jakichkolwiek poleceń, które są
niezgodne z ich własnymi zadaniami a tak
że z zadaniami i zakresem odpowiedzialno
ści Forum.

3. Członkowie Forum są wspomagani przy 
pomocy naukowych i technicznych zasobów 
dostępnych właściwym urzędom Państw Cz
łonkowskich. Właściwy urząd każdego Pa
ństwa Członkowskiego ułatwia działalność
Forum i jego grup roboczych.

4. Forum ustanawia swój regulamin wewn
ętrzny. 

Zasady te, w szczególności, stanowią
procedury powoływania i zastępowania 
Przewodniczącego, zastępowania członków, 
procedury przekazywania określonych zadań
grupom roboczym.

Zasady te wchodzą w życie po otrzymaniu 
pozytywnej opinii Komisji i Zarządu.

4. Forum ustanawia swój regulamin wewn
ętrzny.

Zasady te, w szczególności, stanowią
procedury powoływania i zastępowania 
Przewodniczącego, zastępowania członków, 
procedury przekazywania określonych zadań
grupom roboczym.

Zasady te wchodzą w życie po otrzymaniu 
pozytywnej opinii Komisji i Zarządu.

Or. en

Uzasadnienie

Covers amendments 304, 90 and 91.

OCENA

Poprawkę kompromisową złożyli Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Jonas 
Sjöstedt, Hans Blokland

Poprawka 11
Punkt uzasadnienia 10
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(10) Przepisy dotyczące oceny przewidują
dalszą ocenę rejestracji, polegającą na 
sprawdzeniu, czy rejestracje zgodne są z 
wymogami niniejszego rozporządzenie oraz 
uzyskaniu dalszych informacji na temat wła
ściwości substancji. Państwa Członkowskie 
powinny dokonywać oceny podobnych 
substancji, po uwzględnieniu ich w swoich 
planach kroczących, jeżeli zachodzą przes
łanki wskazujące, że mogą one stanowić
zagrożenie dla zdrowia lub środowiska 
naturalnego.

(10) Przepisy dotyczące oceny przewidują
dalszą ocenę rejestracji, polegającą na 
sprawdzeniu, czy rejestracje zgodne są z 
wymogami niniejszego rozporządzenie oraz 
uzyskaniu dalszych informacji na temat wła
ściwości substancji. Agencja, za po
średnictwem instytucji wyznaczonych w tym 
celu przez każde Państwo Członkowskie,
powinna dokonywać oceny podobnych 
substancji, po uwzględnieniu ich we 
wspólnotowym planie kroczącym, jeżeli 
zachodzą przesłanki wskazujące, że mogą
one stanowić zagrożenie dla zdrowia lub 
środowiska naturalnego.

Or. en

Uzasadnienie

Covers amendment 119.

Poprawkę kompromisową złożyli Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies,Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Poprawka 12
Punkt uzasadnienia 48

(48) Oprócz tego należy zwiększać zaufanie 
do ogólnej jakości rejestracji oraz 
zagwarantować, że zarówno ogół społecze
ństwa, jak i wszyscy przedstawiciele przemys
łu chemicznego będą przekonani, że przedsi
ębiorstwa spełniają nałożone na nie obowi
ązki; konsekwentnie, należy przyznać Pa
ństwom Członkowskim możliwość
weryfikacji, czy spełnione zostały warunki 
rejestracji złożonej w tym celu.

(48) Oprócz tego należy zwiększać zaufanie 
do ogólnej jakości rejestracji oraz 
zagwarantować, że zarówno ogół społecze
ństwa, jak i wszyscy przedstawiciele przemys
łu chemicznego będą przekonani, że przedsi
ębiorstwa spełniają nałożone na nie obowi
ązki; konsekwentnie, należy przyznać
Agencji możliwość weryfikacji, czy spe
łnione zostały warunki rejestracji złożonej w 
tym celu.

Or. en

Uzasadnienie

Linked with COMP 11 and COMP 13.
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Poprawkę kompromisową złożyli Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Jonas 
Sjöstedt, Hans Blokland

Poprawka 13
Punkt uzasadnienia 49

(49) Agencji należy również przyznać prawo 
do żądania od producentów, importerów lub 
dalszych użytkowników, na podstawie ocen 
przeprowadzonych przez właściwe władze 
Państwa Członkowskiego, dalszych 
informacji na temat substancji, co do których 
istnieje podejrzenie, że mogą stwarzać zagro
żenie dla ludzkiego zdrowia lub środowiska 
naturalnego, w tym poprzez ich masowe 
występowanie na rynku wewnętrznym. Na 
Państwa Członkowskie należy nałożyć
obowiązek planowania i zapewnienia 
środków niezbędnych na realizację tego 
celu, poprzez ustalanie planów kroczących.
Jeżeli ryzyko odpowiadające poziomowi 
obaw dotyczących wykorzystywania 
substancji podlegających zezwoleniu wynika 
z wykorzystywania półproduktów wyodr
ębnianych w miejscu przetwarzania, również
Państwa Członkowskie powinny mieć prawo 
żądania dalszych informacji, w 
uzasadnionych przypadkach.

(49) Agencji należy również przyznać prawo 
do żądania od producentów, importerów lub 
dalszych użytkowników, na podstawie 
przeprowadzonych ocen, dalszych informacji 
na temat substancji, co do których istnieje 
podejrzenie, że mogą stwarzać zagrożenie 
dla ludzkiego zdrowia lub środowiska 
naturalnego, w tym poprzez ich masowe 
występowanie na rynku wewnętrznym. Nale
ży ustanowić wspólnotowy plan kroczący 
oceny substancji. Jeżeli ryzyko odpowiadaj
ące poziomowi obaw dotyczących 
wykorzystywania substancji podlegających 
zezwoleniu wynika z wykorzystywania pó
łproduktów wyodrębnianych w miejscu 
przetwarzania, również Państwa Cz
łonkowskie powinny mieć prawo żądania 
dalszych informacji, w uzasadnionych 
przypadkach.

Or. en

Uzasadnienie

Covers amendment 153.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Poprawkę kompromisową złożyli Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Poprawka 14
Artykuł 114
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1. Co 10 lat Państwa Członkowskie 
przekazują Komisji raport w sprawie 
funkcjonowania niniejszego rozporządzenia 
na ich właściwych terytoriach, włączając w 
to sekcje dotyczące oceny i wprowadzania 
przyjętych rozwiązań
w życie, przy użyciu arkusza określonego w 
art. 108.

1. Co 5 lat Państwa Członkowskie przekazuj
ą Komisji raport w sprawie funkcjonowania 
niniejszego rozporządzenia na ich wła
ściwych terytoriach, włączając w to sekcje 
dotyczące oceny i wprowadzania przyjętych 
rozwiązań
w życie, przy użyciu arkusza określonego w 
art. 108.

Raport zawiera opis uzyskanych doświadcze
ń w zakresie stosowania niniejszego rozporz
ądzenia. Raport zawiera między innymi 
informacje o przeprowadzonych dzia
łaniach monitorowania i kontroli, 
stwierdzonych uchybieniach i nałożonych 
sankcjach.

Jednakże, pierwszy raport przekazują 5 lat
po wejściu w życie niniejszego rozporz
ądzenia.

Jednakże, pierwszy raport przekazują...*

2. Co 10 lat, Agencja przekazuje Komisji 
raport w sprawie funkcjonowania niniejszego 
rozporządzenia.  

Jednakże, pierwszy raport przekazuje 5 lat 
po dacie zgłoszenia wymaganego w art. 131 
ust. 2.

2. Co 5 lat, Agencja przekazuje Komisji 
raport w sprawie funkcjonowania niniejszego 
rozporządzenia. 

Jednakże, pierwszy raport przekazuje …**.

3. Co 10 lat, Komisja publikuje ogólny raport 
dotyczący doświadczenia uzyskanego 
z funkcjonowania niniejszego rozporz
ądzenia, włączając w to informacje wskazane 
w ust. 1 i 2.

3. Co 5 lat, Komisja publikuje i przekazuje 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
ogólny raport dotyczący doświadczenia 
uzyskanego z funkcjonowania niniejszego 
rozporządzenia, włączając w to informacje 
wskazane w ust. 1 i 2.

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

Jednakże, pierwszy raport zostanie 
opublikowany …***.

_________

*4 lata po dacie wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia

**5 lat po dacie wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia

***6 lat po dacie wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia

Or. en
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Uzasadnienie

With a view to ensuring that the Regulation is implemented in a uniform way, it is necessary 
to shorten the reporting periods.  The minimum information to be contained in reports should 
also be laid down, in order to ensure that a certain quality of reporting is maintained. 

The dates relating to the submission of the first report by the Agency and by the Commission 
are brought forward with a view to making possible a review of the regulation after 6 years 
from its entry into force.

Covers amendments 342, 340, 99, 100, 101, 102, 339 and 341.

BADANIA NA ZWIERZĘTACH

Poprawkę kompromisową złożyli Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Poprawka 15
Artykuł 12 ustęp 2 akapit pierwszy a (nowy)

Metody te podlegają regularnym przegl
ądom i udoskonaleniom w celu 
zmniejszenia ilości doświadczeń
przeprowadzanych na kręgowcach oraz ilo
ści wykorzystywanych zwierząt. W 
szczególności, jeżeli Europejskie Centrum 
Zatwierdzania Alternatywnych Metod Bada
ń ustali, że alternatywna metoda badań jest 
ważna i gotową do prawnego 
usankcjonowania, Agencja, zgodnie z 
procedurą przewidzianą w art. 128 
dostarczy w terminie 14 dni projekt decyzji 
zmieniającej odpowiedni(e) załącznik(i) do 
niniejszego rozporządzenia w celu zast
ąpienia metody badań przeprowadzanych 
na zwierzętach metodą alternatywną.

Or. en

Uzasadnienie

Covers amendments 527, 22 and 391. The test methods should be automatically updated when 
an alternative test method is validated by ECVAM.
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Poprawkę kompromisową złożyli Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Poprawka 16
Punkt uzasadnienia 47a (nowy)

(47a) Aby uniknąć badań na zwierzętach, 
zainteresowane strony powinny dysponowa
ć 90-dniowym okresem, w czasie którego 
mogą składać uwagi w sprawie propozycji 
dotyczących badań, które obejmują
badania na kręgowcach. Uwagi otrzymane 
w ciągu tego okresu powinny zostać uwzgl
ędnione przez rejestrującego i dalszego u
żytkownika.

Or. en

Uzasadnienie

Covers amendments 149 and 150. Linked to amendment 757. The High Production Volume 
(HPV) chemicals programme in the United States has proven the positive effect a stakeholder 
commenting period can have towards preventing animal tests and saving costs.


