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

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;

a) substancja jest obecna w tych wyrobach w 
ilości łącznej ponad 1 tony rocznie na 
producenta albo importera;
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b) substancja spełnia kryteria klasyfikacji 
jako niebezpieczna zgodnie z dyrektywą
67/548/EWG;

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.

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 spe
łnione są wszystkie poniższe warunki:

2. Każdy producent albo importer wyrobów 
zgłasza do Agencji każdą substancję
wyszczególnioną w załączniku XIIIa zawart
ą w tych wyrobach, zgodnie z ust. 3:

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

a) jeżeli substancja, o których mowa w art. 
54 lit. d), e) i f), obecna jest w ilości 
przekraczającej stężenie graniczne równe 
0,1%;

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

b) ) jeżeli substancja obecne jest w ilości 
przekraczającej stężenie graniczne okre
ślone w dyrektywie 1999/45/WE dla 
zaklasyfikowania jej jako niebezpiecznej,

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

(c) w przypadku, gdy producent lub 
importer nie może wykluczyć możliwości 
narażenie społeczeństwa lub środowiska 
naturalnego na działanie substancji 
podczas całego cyklu życia produktu.

d) ilość uwolnionej substancji może 
szkodliwie wpływać na zdrowie człowieka 
albo na środowisko.
3. Jeżeli warunki wymienione w ust. 2 są spe
łnione, informacja zgłaszana do Agencji, przy 
użyciu arkusza określonego przez Agencję
zgodnie z art. 108, zawiera:

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

a) dane identyfikacyjne i kontaktowe 
producenta albo importera;

a) dane identyfikacyjne i kontaktowe 
producenta albo importera;

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

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

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

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

d) klasyfikację substancji; d) klasyfikację substancji;

e) krótki opis zastosowania(ń) wyrobu; e) krótki opis zastosowania(ń) wyrobu;
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f) zakres tonażowy substancji, taki jak 1-10 
ton, 10-100 ton itd.

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

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

4. Agencja może podejmować decyzje nak
ładające na producentów albo importerów 
wyrobów wymóg rejestracji, zgodnie z 
przepisami niniejszego tytułu, każdej 
substancji zawartej w tych wyrobach i zg
łoszonej 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.

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.

6. Przepisy ust. 1 oraz 4 stosuje się 3 miesi
ące po upływie terminu określonego w art. 
21 ust. 3. 

Przepisy ust. 2 oraz 3 stosuje się do 
substancji zawartych w wyrobach, które spe
łniają kryteria z art. 54 przez trzy miesiące 
od dnia wyszczególnienia tych substancji w 
załączniku XIIIa.
6a. Kiedy substancja zostaje dodana do zał
ącznika XIIIb, Agencja zawiadamia 
wszystkich producentów i importerów 
wyrobów zawierających tę substancję o jej 
dodaniu do tego załącznika. Przepisy tytułu 
VII niniejszego rozporządzenia stosuje się
odpowiednio do producenta i importera 
wyrobów zawierających tę substancję od 
dnia zgłoszenia.

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka obejmuje wszystkie poprawki zgłoszone do art. 6, jak również poprawki nr 417 i 
418.

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

Poprawka 26
Punkt uzasadnienia 20

(20) Ponieważ producenci i importerzy 
wyrobów powinni ponosić odpowiedzialność
za te wyroby, niezbędne jest nałożenie obowi
ązku rejestracji na substancje, które mają
uwolnić się z danych wyrobów. Substancje, 
co do których istnieje zagrożenie, że uwolni
ą się z wyrobów w dostatecznie dużych ilo
ściach i w takiej formie, że wywołają
niekorzystne skutki dla ludzkiego zdrowia 
lub środowiska, powinny zostać zgłoszone 
Agencji, która powinna mieć możliwość nało
żenia obowiązku rejestracji.

(20) Ponieważ producenci i importerzy 
wyrobów powinni ponosić odpowiedzialność
za te wyroby, niezbędne jest nałożenie obowi
ązku rejestracji na substancje, które mają
uwolnić się z danych wyrobów. Substancje, 
które spełniają kryteria z art. 54 i dlatego 
zostały dodane do wykazu substancji spe
łniających kryteria powodujące obowiązek 
uzyskania zezwolenia (załącznik XIIIa), 
powinny zostać zgłoszone Agencji. Przepisy 
dotyczące zezwoleń powinny obowiązywać
producentów i importerów tych substancji, 
od kiedy zostaną one dodane do wykazu 
substancji podlegających obowiązkowi 
uzyskania zezwolenia (załącznik XIIIb). 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka obejmuje poprawki 126, 127 i 128.


