
AM\580363PL.doc PE 360.358v02-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004

«
«««

«
«
«««

«
«

«
2009

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

28.9.2005 PE 360.358v02-00

POPRAWKI 19-24

Projekt sprawozdania (PE 353.529v02-00)
Guido Sacconi
Rejestracja, Ocena, Udzielanie Zezwoleń i stosowanych Ograniczeń w zakresie Chemikaliów 
(REACH), utworzenie Europejskiej Agencji Chemikaliów oraz zmiana dyrektywy 
1999/45/WE i rozporządzenia (WE) nr …/… w sprawie trwałych zanieczyszczeń
organicznych

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawkę kompromisową złożył Guido Sacconi

Poprawka 19
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 oraz spełniające kryterium okre
ślone w art. 11a pkt. 1, a także jako 
minimum informacje na temat właściwości 
fizykochemicznych, określone w załączniku 
V oraz wszelkie dostępne informacje dotycz
ące innych właściwości fizykochemicznych, 
toksykologicznych i ekotoksykologicznych, 
jak również potwierdzenie, że substancja 
została poddana ocenie z punktu widzenia 
kryteriów zawartych w art. 11 a lit. c) oraz 
d);
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Poprawka 20
Artykuł 11a (nowy)

Artykuł 11a

Kryteria dla substancji rejestrowanych w ilo
ściach od 1 do 10 ton, dla których 
wymagane są informacje zawarte w zał
ączniku V

1. W przypadku substancji 
wyprodukowanych lub importowanych w 
ilości od 1 do 10 ton rocznie przez jednego 
producenta albo importera kompletne 
informacje wymienione w załączniku V są
dołączone do dokumentacji technicznej, o 
której mowa w art. 9 lit. a), jeżeli producent 
lub importer uważa, że spełnione jest jedno 
lub więcej z poniższych kryteriów:
a) substancja jest nowa (niewprowadzona);

b) nie są dostępne informacje na temat 
parametrów docelowych (ang. endpoints) w 
zakresie zdrowia ludzkiego lub środowiska 
naturalnego; 

c) metody QSAR lub inne dowody wskazuj
ą, że substancja potencjalnie spełnia 
kryteria do zaklasyfikowania jej jako 
rakotwórczej, mutagennej lub szkodliwej 
dla rozrodczości;

d) metody QSAR lub inne dowody wskazuj
ą, że substancja potencjalnie spełnia 
kryteria zawarte w załączniku XII;

e) substancja ma różnorodne lub 
rozproszone zastosowanie tam, gdzie nara
żenie nie może być wykluczone;

f) substancja jest wprowadzona do 
powszechnego obrotu jako taka, w 
preparatach lub wyrobach; 
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2. Bez uszczerbku dla postanowień art. 40 
ust. 3a Agencja przeprowadzi kontrolę
losowo wybranych dokumentacji 
rejestracyjnych niezawierających 
kompletnych informacji wymaganych przez 
załącznik V pod kątem właściwego 
stosowania przez producenta lub importera 
kryteriów wymienionych w ust. 1 lit. a)-f). 
Ta wyrywkowa kontrola obejmie 
przynajmniej 10% ogółu dokumentacji 
rejestracyjnych. Agencja uwzględnia przy 
tym wszelkie dostarczone przez osoby 
trzecie lub kompetentne władze informacje 
w celu sprawdzenia, czy kryteria te zostały 
prawidłowo zastosowane.

3. Jeżeli w wyniku kontroli okaże się, że 
jakieś kryterium zawarte w ust. 1 lit. a)-f) 
nie zostało właściwie zastosowane, Agencja 
zażąda od rejestrującego uzupełnienia 
dokumentacji rejestracyjnej o wszystkie 
informacje wymienione w załączniku V 
przed upływem jednego roku. Jeżeli 
rejestrujący nie dostarczy żądanych 
informacji przed upływem tego terminu, 
rejestracja tej substancji zostanie cofnięta.

W przypadku stwierdzenia niewłaściwego 
zastosowania jakiegoś kryterium wszelkie 
koszty związane z kontrolą zgodności są
ponoszone przez rejestrującego.

Or. en

Poprawkę kompromisową złożył Guido Sacconi

Poprawka 21
Artykuł 5 ustęp 4

4. Dostarczenie dokumentów rejestracyjnych 
jest połączone z wniesieniem opłaty ustalonej 
przez Agencję.

4. Dostarczenie dokumentów rejestracyjnych 
jest połączone z wniesieniem opłaty ustalonej 
przez Agencję. Rejestracja substancji 
produkowanych w ilości od 1 do 10 ton, 
których dokumentacja techniczna zawiera 
wszystkie informacje wymienione w zał
ączniku V, jest zwolniona z opłaty.
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Poprawka 22
Artykuł 21 ustęp 1

1.Przez okres 3 lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia nie stosuje się
przepisów art. 19:

(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 ilo
ści co najmniej 1 tony rocznie przez jednego 
producenta albo importera, co najmniej raz 
po wejściu w życie niniejszego rozporz
ądzenia;

1. Przez okres 3 lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia nie stosuje się
przepisów art. 19:

(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, substancji trwałych, zdolnych do 
bioakumulacji oraz toksycznych, substancji 
bardzo trwałych i o dużej zdolności do 
bioakumulacji, a także substancji uwa
żanych za dające takie skutki w rozumieniu 
art. 54, które są wyprodukowane albo 
importowane na terytorium Wspólnoty w ilo
ści co najmniej 1 tony rocznie przez jednego 
producenta albo importera, co najmniej raz 
po wejściu w życie niniejszego rozporz
ądzenia;

(b) w przypadku substancji 
wprowadzonych, wyprodukowanych albo 
importowanych na terytorium Wspólnoty w 
ilości co najmniej 1000 ton rocznie przez 
jednego producenta albo importera, co 
najmniej raz po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.

(b) w przypadku substancji 
wprowadzonych, wyprodukowanych albo 
importowanych na terytorium Wspólnoty w 
ilości co najmniej 1000 ton rocznie przez 
jednego producenta albo importera, co 
najmniej raz po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en
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Poprawka 23
Artykuł 23 ustęp 3
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3. Wszelkie podsumowania badań albo 
szczegółowe podsumowania badań sprzed 
przynajmniej 10 lat przedstawione w toku 
rejestracji mogą być swobodnie udostępniane 
przez Agencję wszystkim innym rejestruj
ącym i potencjalnym rejestrującym.

3. Wszelkie podsumowania badań albo 
szczegółowe podsumowania badań sprzed 
przynajmniej 10 lat przedstawione w toku 
rejestracji będą swobodnie udostępniane 
przez Agencję wszystkim innym rejestruj
ącym i potencjalnym rejestrującym.

Or. en
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Poprawka 24
Załącznik V część 6 kolumny 1 i 2 ustęp 6.4.1.a (nowy)

Kolumna 1 Kolumna 2

6.4.1.a. Badanie cytogenetyczne in vitro 
komórek ssaków

6.4.1.a. Nie trzeba przeprowadzać badania, 
jeżeli:

- dostępne są dostateczne dane z badania 
cytogenetycznego in vivo lub
- substancja jest zaliczana do jednej z 
dwóch kategorii kancerogennych:(1 lub 2).

Załącznik V część 7 kolumny 1 i 2 ustęp 7.1.1.a (nowy)
Kolumna 1 Kolumna 2

7.1.1 a. Badanie zahamowania wzrostu na 
algach

7.1.1. a. Nie trzeba przeprowadzać badania, 
jeżeli:

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

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

Załącznik V część 7 kolumny 1 i 2 ustęp 7.1.a (nowy)

Kolumna 1 Kolumna 2
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7.1.a. Degradacja 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 Państwa 
Członkowskiego przeprowadzającego ocen
ę, zgodnie z art. 39, 40 lub 44 w przypadku, 
jeżeli ocena bezpieczeństwa chemicznego 
przeprowadzona zgodnie z przepisami zał
ącznika I wskazuje na potrzebę dalszego 
badania degradacji substancji. Wybór wła
ściwego badania (badań) zależy od 
wyników oceny bezpieczeństwa.

7.1a.1. Degradacja biotyczna

7.1a.1.1. Zdolność do szybkiej 
biodegradacji

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

Or. en

Uzasadnienie

Covers amendments 1103, 1104, 1105, 1106, 1110, 1111, 1112, 1113.


