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Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i ograniczenia w zakresie chemikaliów (REACH), 
utworzenie Europejskiej Agencji Chemikaliów oraz zmiana dyrektywy 1999/45/WE i 
rozporządzenia (WE) nr .../... [w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych]

Wspólne stanowisko Rady (7524/2006 – C6-0267/2006 – 2003/0256(COD))

Wspólne stanowisko Rady Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożyli Philippe Busquin + Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer + Dan 
Jørgensen + Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 51
PUNKT UZASADNIENIA 1

(1) Niniejsze rozporządzenie powinno 
zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia 
ludzkiego i środowiska, a także swobodny 
przepływ substancji w ich postaci własnej, 
jako składników preparatów lub w 
wyrobach, przy jednoczesnym wsparciu 
konkurencyjności i innowacyjności.

(1) Niniejsze rozporządzenie powinno 
zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia 
ludzkiego i środowiska, swobodny przepływ 
substancji w ich postaci własnej, jako 
składników preparatów lub w wyrobach, 
zwiększenie przejrzystości oraz wspieranie 
badań bez wykorzystania zwierząt przy 
jednoczesnym wsparciu konkurencyjności i 
innowacyjności.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zgodna z poprawką 1 przyjętą w pierwszym czytaniu.
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Poprawka powiązana z poprawką do art. 1 ust. 1. Powyższe dwa cele niniejszego 
rozporządzenia z uzasadnienia Komisji zostały skreślone przez Radę i powinny zostać 
przywrócone w związku ze znaczeniem, jakie zwiększanie przejrzystości i wspieranie badań 
bez wykorzystania zwierząt w ramach niniejszego rozporządzenia ma dla wszystkich 
zainteresowanych stron i obywateli europejskich. (Philippe Busquin + Dan Jørgensen + Ria 
Oomen-Ruijten)

Rada dodała powyższy punkt uzasadnienia, aby określić cele REACH, jednak zapomniała o 
celach zwiększenia przejrzystości i wspierania badań bez wykorzystania zwierząt, zgodnie z 
uzasadnieniem wniosku Komisji. (Caroline Lucas, Carl Schlyter i Hiltrud Breyer)

Poprawkę złożyli Amalia Sartori + Chris Davies + Alessandro Foglietta, Adriana Poli 
Bortone

Poprawka 52
PUNKT UZASADNIENIA 4 A (nowy)

(4a) REACH powinien być opracowany i 
stosowany w taki sposób, aby nie osłabiać 
konkurencyjności europejskiego handlu i 
przemysłu ani nie wpływać negatywnie na 
wymianę handlową z krajami trzecimi. 
Niniejsze rozporządzenie może nakładać na 
partnerów handlowych Unii Europejskiej 
tylko takie wymogi, które są zgodne z 
obowiązującymi zasadami wolnego handlu, 
stosownie do przepisów WTO.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przyjęta w pierwszym czytaniu mająca na celu wspieranie konkurencyjności 
przemysłu europejskiego. (Chris Davies)

Poprawka ma służyć ochronie produktów europejskich przedsiębiorstw przed produktami 
przywożonymi z krajów trzecich. Przywrócenie poprawki 416 z pierwszego czytania. 
(Alessandro Foglietta i Adriana Poli Bortone)

Poprawkę złożyli Frédérique Ries, Chris Davies

Poprawka 53
PUNKT UZASADNIENIA 7

(7) W celu zachowania integralności rynku 
wewnętrznego oraz zapewnienia wysokiego
poziomu ochrony zdrowia ludzkiego, 

(7) W celu zachowania integralności rynku 
wewnętrznego oraz zapewnienia wysokiego
poziomu ochrony zdrowia ludzkiego, 



AM\629993PL.doc 3/119 PE 378.589v01-00

PL

zwłaszcza zdrowia pracowników, oraz 
środowiska naturalnego, niezbędne jest 
zagwarantowanie, aby produkcja substancji 
we Wspólnocie spełniała wymogi prawa 
wspólnotowego, nawet jeżeli substancje te 
są następnie eksportowane.

zwłaszcza zdrowia pracowników i 
narażonej na ryzyko ludności, oraz 
środowiska naturalnego, niezbędne jest 
zagwarantowanie, aby wszystkie substancje, 
które są wytwarzane lub wprowadzane do 
obrotu we Wspólnocie, spełniały wymogi 
prawa wspólnotowego, nawet jeżeli 
substancje te są następnie eksportowane.

Or. en

Uzasadnienie

Standardy ochrony zdrowia ludzkiego muszą zostać określone w taki sposób, aby obejmowały 
zarówno osoby najbardziej narażone (pracowników), jak i ludność najbardziej narażoną na 
ryzyko. Przywrócenie pierwotnej poprawki 6 Parlamentu.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 54
PUNKT UZASADNIENIA 7

(7) W celu zachowania integralności rynku 
wewnętrznego oraz zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia ludzkiego, 
zwłaszcza zdrowia pracowników, oraz 
środowiska naturalnego, niezbędne jest 
zagwarantowanie, aby produkcja substancji 
we Wspólnocie spełniała wymogi prawa 
wspólnotowego, nawet jeżeli substancje te 
są następnie eksportowane.

(7) W celu zachowania integralności rynku 
wewnętrznego oraz zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony środowiska naturalnego i
zdrowia ludzkiego, zwłaszcza zdrowia 
pracowników i narażonej na ryzyko 
ludności, niezbędne jest zagwarantowanie, 
aby produkcja wszystkich substancji we 
Wspólnocie spełniała wymogi prawa 
wspólnotowego, nawet jeżeli substancje te 
są następnie eksportowane.

Or. en

(Poprawka 6 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Standardy ochrony zdrowia ludzkiego muszą zostać określone w taki sposób, aby obejmowały 
te części ludności, które są szczególnie narażone na kontakt z substancjami chemicznymi.
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Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 55
PUNKT UZASADNIENIA 7

(7) W celu zachowania integralności rynku 
wewnętrznego oraz zapewnienia wysokiego
poziomu ochrony zdrowia ludzkiego, 
zwłaszcza zdrowia pracowników, oraz 
środowiska naturalnego, niezbędne jest 
zagwarantowanie, aby produkcja substancji
we Wspólnocie spełniała wymogi prawa 
wspólnotowego, nawet jeżeli substancje te
są następnie eksportowane.

(7) W celu zachowania integralności rynku 
wewnętrznego oraz zapewnienia wysokiego
poziomu ochrony środowiska naturalnego i
zdrowia ludzkiego, zwłaszcza zdrowia 
pracowników i narażonej na ryzyko 
ludności, oraz środowiska naturalnego, 
niezbędne jest zagwarantowanie, aby
produkcja substancji lub substancje, które 
są wprowadzane do obrotu we Wspólnocie, 
spełniały wymogi prawa wspólnotowego, 
nawet jeżeli substancje te są następnie 
eksportowane.

Or. en

Uzasadnienie

Standardy ochrony zdrowia ludzkiego muszą zostać określone w taki sposób, aby obejmowały 
zarówno osoby najbardziej narażone (pracowników), jak i ludność najbardziej narażoną na 
ryzyko. Przywrócenie poprawki 6 PE.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Poprawka 56
PUNKT UZASADNIENIA 9

(9) Ocena funkcjonowania czterech 
głównych instrumentów prawnych 
dotyczących chemikaliów we Wspólnocie, 
tj. dyrektywy Rady 67/548/EWG z dnia 27 
czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych odnoszących się do 
klasyfikacji, pakowania i etykietowania 
substancji niebezpiecznych, dyrektywy Rady 
76/769/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w 
sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych państw 
członkowskich odnoszących się do 
ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i 
stosowaniu niektórych substancji i 
preparatów niebezpiecznych, dyrektywy 

(9) Ocena funkcjonowania czterech 
głównych instrumentów prawnych 
dotyczących chemikaliów we Wspólnocie, 
tj. dyrektywy Rady 67/548/EWG z dnia 27 
czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych odnoszących się do 
klasyfikacji, pakowania i etykietowania 
substancji niebezpiecznych, dyrektywy Rady 
76/769/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w 
sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych państw 
członkowskich odnoszących się do 
ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i 
stosowaniu niektórych substancji i 
preparatów niebezpiecznych, dyrektywy 
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1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie 
zbliżenia przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych państw 
członkowskich odnoszących się do 
klasyfikacji, pakowania i etykietowania 
preparatów niebezpiecznych i 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 793/93 z 
dnia 23 marca 1993 r. w sprawie oceny i 
kontroli ryzyka stwarzanego przez istniejące 
substancje, ujawniła szereg problemów 
związanych z funkcjonowaniem 
wspólnotowych przepisów dotyczących 
chemikaliów, których skutkiem są 
rozbieżności w przepisach ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych w 
państwach członkowskich, wpływające 
bezpośrednio na funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego w tej dziedzinie, a także
wskazała na potrzebę nasilenia działań
mających na celu ochronę zdrowia 
publicznego oraz środowiska zgodnie 
z zasadą ostrożności.

1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie 
zbliżenia przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych państw 
członkowskich odnoszących się do 
klasyfikacji, pakowania i etykietowania 
preparatów niebezpiecznych i 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 793/93 z 
dnia 23 marca 1993 r. w sprawie oceny i 
kontroli ryzyka stwarzanego przez istniejące 
substancje, ujawniła szereg problemów 
związanych z funkcjonowaniem 
wspólnotowych przepisów dotyczących 
chemikaliów, których skutkiem są 
rozbieżności w przepisach ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych w 
państwach członkowskich, wpływające 
bezpośrednio na funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego w tej dziedzinie, a także brak 
należytej ostrożności w zakresie ochrony
zdrowia publicznego oraz środowiska.

Or. en

(Poprawka 7 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Należy uznać, że REACH uzupełnia braki wiedzy dotyczącej ochrony zdrowia publicznego i 
środowiska naturalnego.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 57
PUNKT UZASADNIENIA 11

(11) W celu zapewnienia wykonalności i 
podtrzymania bodźców dla recyklingu i 
odzysku odpadów, w rozumieniu 
niniejszego rozporządzenia odpady takie nie 
powinny być uważane za substancje, 
preparaty ani wyroby.

(11) W celu zapewnienia wykonalności i 
podtrzymania bodźców dla recyklingu i 
odzysku odpadów, w rozumieniu 
niniejszego rozporządzenia odpady takie i 
surowce wtórne nie powinny być uważane 
za substancje, preparaty ani wyroby. 
Generowanie wartości („waloryzacja”) z 
odpadów i materiałów wykorzystywanych 
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jako surowce wtórne lub źródło energii w 
ramach odzysku sprzyja celowi UE, jakim 
jest trwały rozwój, a niniejsze 
rozporządzenie nie wprowadza wymogów 
ograniczających bodźce dla takiego 
recyklingu i odzysku.

Or. de

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka odpowiada poprawce 424 przyjętej w pierwszym czytaniu w połączeniu z 
punktem uzasadnienia 11 wspólnego stanowiska. Z jednej strony ma ona na celu 
uwzględnienie toczących się obecnie dyskusji w dziedzinie odpadów, dotyczących materiałów 
stosowanych jako surowce wtórne, a z drugiej strony zapewnienie dodatkowych bodźców dla 
recyklingu i odzysku, co ma sprzyjać trwałemu rozwojowi.

Poprawkę złożyli Françoise Grossetête, Anne Laperrouze, Vittorio Prodi + Ria Oomen-
Ruijten

Poprawka 58
PUNKT UZASADNIENIA 11 A (nowy)

(11a) W celu zapewnienia efektywności 
wykorzystania zasobów i trwałego rozwoju 
surowce wtórne pozyskiwane za pomocą 
recyklingu z odpadów powstałych podczas 
wytwarzania, przetwarzania i z produktów 
wycofanych z eksploatacji powinny zostać 
zwolnione z zakresu rozporządzenia. 
Generowanie wartości („waloryzacja”) z 
materiałów wykorzystywanych jako 
surowce wtórne sprzyja celowi UE, jakim 
jest trwały rozwój, a niniejsze 
rozporządzenie nie może wprowadzać 
wymogów ograniczających bodźce dla 
takiego recyklingu i odzysku.

Or. en

Uzasadnienie

Rozpatrywanie materiałów wykorzystywanych jako surowce wtórne w ramach REACH 
mogłoby poważnie utrudniać recykling i odzysk, a co za tym idzie spowodować wzrost 
zapotrzebowania na surowce nieodnawialne. Należy podkreślić, że REACH w żaden sposób 
nie zniechęca do recyklingu i efektywnego wykorzystywania zasobów. (Françoise Grossetête, 
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Anne Laperrouze i Vittorio Prodi)

Poprawka 424 z pierwszego czytania. Włączenie materiałów wykorzystywanych jako surowce 
wtórne do systemu REACH mogłoby poważnie utrudniać recykling i odzysk, a co za tym idzie 
spowodować wzrost zapotrzebowania na surowce nieodnawialne . Należy podkreślić, że 
REACH w żaden sposób nie zniechęca do recyklingu i efektywnego wykorzystywania 
zasobów. (Ria Oomen-Ruijten)

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 59
PUNKT UZASADNIENIA 11 A (nowy)

(11a) W celu zapewnienia wykonalności
odpady i materiały wykorzystywane jako 
surowce wtórne lub źródło energii powinny 
zostać wyłączone z zakresu rozporządzenia. 
Generowanie wartości („waloryzacja”) z 
odpadów i materiałów wykorzystywanych 
jako surowce wtórne lub źródło energii w 
ramach odzysku sprzyja celowi UE, jakim 
jest trwały rozwój, a niniejsze 
rozporządzenie nie może wprowadzać 
wymogów ograniczających bodźce dla 
recyklingu i odzysku.

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 424 w formie przyjętej w pierwszym czytaniu.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 60
PUNKT UZASADNIENIA 11 A (nowy)

(11a) Celem nowego systemu, który 
ustanowić ma niniejsze rozporządzenie, jest 
priorytetowe potraktowanie najbardziej 
niebezpiecznych substancji. Ocena 
zagrożenia i ryzyka musi również 
uwzględniać oddziaływanie substancji na 
narażoną ludność.
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Or. en

Uzasadnienie

Aby chronić przyszłe pokolenia, standardem ochrony zdrowia ludzkiego należy objąć grupy 
najbardziej narażone na zdrowotne oddziaływanie chemikaliów wytwarzanych przez 
człowieka. Przywrócenie poprawki 9 PE.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Poprawka 61
PUNKT UZASADNIENIA 11 A (nowy)

 (11a) Celem nowego systemu, który 
ustanowić ma niniejsze rozporządzenie, jest 
priorytetowe potraktowanie najbardziej 
niebezpiecznych substancji. Ocena 
zagrożenia i ryzyka musi również 
uwzględniać oddziaływanie substancji na 
rozwój płodu oraz zdrowie kobiet i dzieci.

Or. en

(Poprawka 9 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Aby chronić przyszłe pokolenia, standardem ochrony zdrowia ludzkiego należy objąć grupy 
najbardziej narażone na zdrowotne oddziaływanie chemikaliów wytwarzanych przez 
człowieka.

Poprawkę złożył Guido Sacconi

Poprawka 62
PUNKT UZASADNIENIA 12

(12) Istotnym celem nowego systemu, który 
ma ustanowić niniejsze rozporządzenie, jest 
zachęcanie do docelowego zastępowania
substancji wzbudzających duże obawy
substancjami lub technologiami mniej 
niebezpiecznymi i w pewnych wypadkach 
egzekwowanie takiego zastąpienia, o ile 
odpowiednie rozwiązania alternatywne są 
dostępne i możliwe do zastosowania z 

(12) Istotnym celem nowego systemu, który 
ma ustanowić niniejsze rozporządzenie, jest 
zastępowanie niebezpiecznych substancji 
substancjami lub technologiami mniej 
niebezpiecznymi i w pewnych wypadkach 
egzekwowanie takiego zastąpienia, o ile 
odpowiednie rozwiązania alternatywne są 
dostępne i możliwe do zastosowania z 
ekonomicznego i technicznego punktu 
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ekonomicznego i technicznego punktu 
widzenia. Niniejsze rozporządzenie nie 
wpływa na stosowanie dyrektyw 
dotyczących ochrony pracowników i 
środowiska, zwłaszcza dyrektywy 
2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
ochrony pracowników przed zagrożeniem 
dotyczącym narażenia na działanie 
czynników rakotwórczych lub mutagennych 
podczas pracy (szósta dyrektywa 
szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 
dyrektywy Rady 89/391/EWG) i dyrektywy 
Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w 
sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników przed ryzykiem związanym z 
czynnikami chemicznymi w miejscu pracy 
(czternasta dyrektywa szczegółowa w 
rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 
89/931/EWG), zgodnie z którymi 
pracodawcy zobowiązani są 
do eliminowania substancji 
niebezpiecznych, w miarę możliwości 
technicznych, lub zastępowania ich 
substancjami mniej niebezpiecznymi.

widzenia. Niniejsze rozporządzenie nie 
wpływa na stosowanie dyrektyw 
dotyczących ochrony pracowników i 
środowiska, zwłaszcza dyrektywy 
2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
ochrony pracowników przed zagrożeniem 
dotyczącym narażenia na działanie 
czynników rakotwórczych lub mutagennych 
podczas pracy (szósta dyrektywa 
szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 
dyrektywy Rady 89/391/EWG) i dyrektywy 
Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w 
sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników przed ryzykiem związanym z 
czynnikami chemicznymi w miejscu pracy 
(czternasta dyrektywa szczegółowa w 
rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 
89/931/EWG), zgodnie z którymi 
pracodawcy zobowiązani są 
do eliminowania substancji 
niebezpiecznych, w miarę możliwości 
technicznych, lub zastępowania ich 
substancjami mniej niebezpiecznymi.

Or. en

(Poprawka 8 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Zasada zastępowania powinna stanowić ważny element systemu REACH.

Poprawkę złożyli Frédérique Ries, Chris Davies

Poprawka 63
PUNKT UZASADNIENIA 12 A (nowy)

(11a) Celem nowego systemu, który 
ustanowić ma niniejsze rozporządzenie, jest 
priorytetowe potraktowanie najbardziej 
niebezpiecznych substancji. Ocena 
zagrożenia i ryzyka musi również 
uwzględniać oddziaływanie substancji na 
narażoną ludność.
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Or. en

Uzasadnienie

Aby chronić przyszłe pokolenia, standardem ochrony zdrowia ludzkiego należy objąć grupy 
najbardziej narażone na zdrowotne oddziaływanie chemikaliów wytwarzanych przez 
człowieka. Przywrócenie poprawki 9 PE.

Poprawkę złożył Guido Sacconi

Poprawka 64
PUNKT UZASADNIENIA 18

(18) Przepisy dotyczące wydawania 
zezwoleń powinny zapewnić dobre 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu właściwej 
kontroli ryzyka stwarzanego przez 
substancje wzbudzające szczególnie duże 
obawy. Komisja powinna wydawać 
zezwolenia na wprowadzanie do obrotu i 
stosowanie substancji wzbudzających 
szczególnie duże obawy tylko wtedy, gdy 
ryzyko wynikające ze stosowania takich 
substancji będzie właściwie kontrolowane –
w przypadkach, w których jest to możliwe –
lub jeżeli ich stosowanie można uzasadnić 
względami społeczno-ekonomicznymi i nie 
są dostępne odpowiednie rozwiązania 
alternatywne możliwe do zastosowania z 
ekonomicznego i technicznego punktu 
widzenia.

(18) Przepisy dotyczące wydawania 
ograniczonych w czasie zezwoleń na 
wprowadzanie do obrotu i stosowanie 
substancji wzbudzających szczególnie duże 
obawy przewidują, że Komisja wydaje 
stosowne zezwolenie, jeżeli nie istnieją 
odpowiednie substancje lub technologie 
alternatywne, o ile stosowanie takich 
substancji można uzasadnić względami 
społeczno-ekonomicznymi oraz gdy ryzyko 
wynikające ze stosowania takich substancji 
będzie właściwie kontrolowane.

Or. en

(Poprawka 15 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Ważne, aby zasada zastępowania była powiązana z wydawaniem zezwoleń.

Poprawkę złożyli Chris Davies, Lena Ek

Poprawka 65
PUNKT UZASADNIENIA 18
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(18) Przepisy dotyczące wydawania 
zezwoleń powinny zapewnić dobre 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu właściwej 
kontroli ryzyka stwarzanego przez 
substancje wzbudzające szczególnie duże 
obawy. Komisja powinna wydawać 
zezwolenia na wprowadzanie do obrotu i 
stosowanie substancji wzbudzających 
szczególnie duże obawy tylko wtedy, gdy 
ryzyko wynikające ze stosowania takich 
substancji będzie właściwie kontrolowane –
w przypadkach, w których jest to możliwe –
lub jeżeli ich stosowanie można uzasadnić 
względami społeczno-ekonomicznymi i nie 
są dostępne odpowiednie rozwiązania 
alternatywne możliwe do zastosowania z 
ekonomicznego i technicznego punktu 
widzenia.

(18) Przepisy dotyczące wydawania 
zezwoleń powinny zapewnić dobre 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego. 
Komisja powinna wydawać zezwolenia na 
wprowadzanie do obrotu i stosowanie 
substancji wzbudzających szczególnie duże 
obawy tylko wtedy, gdy ryzyko wynikające 
ze stosowania takich substancji będzie 
właściwie kontrolowane – w przypadkach, w 
których jest to możliwe – i jeżeli ich 
stosowanie można uzasadnić względami 
społeczno-ekonomicznymi i nie są dostępne 
odpowiednie rozwiązania alternatywne 
możliwe do zastosowania z ekonomicznego 
i technicznego punktu widzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka służy wyjaśnieniu, że celem zezwolenia jest ostateczne zastąpienie 
niebezpiecznych chemikaliów. Powiązana z poprawką do art. 52. Przywrócenie poprawki 15 
PE.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Poprawka 66
PUNKT UZASADNIENIA 31

(31) Państwa członkowskie, Agencja i 
wszelkie zainteresowane strony powinny w 
pełni uwzględnić wyniki projektów RIP, w 
szczególności w zakresie rejestracji 
substancji występujących w przyrodzie.

(31) Państwa członkowskie, Agencja i 
wszelkie zainteresowane strony powinny w 
pełni uwzględnić wyniki projektów RIP, w 
szczególności w zakresie rejestracji 
substancji występujących w przyrodzie, z 
uwagi na fakt, że złożony i zmienny skład 
substancji występujących w przyrodzie 
może spowodować konieczność 
dostosowania wymogów dotyczących 
informowania.

Or. en
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(Nowa poprawka – art. 62 ust. 2 lit. c) Regulaminu)

Uzasadnienie

Należy doprecyzować, że szczególny charakter substancji występujących w przyrodzie może 
spowodować konieczność dostosowania wymogów dotyczących informowania

Poprawkę złożyli Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, 
Avril Doyle + Amalia Sartori + Ria Oomen-Ruijten + Alessandro Foglietta, Adriana Poli 

Bortone + Chris Davies + Lena Ek

Poprawka 67
PUNKT UZASADNIENIA 35 A (nowy)

(35a) Mając na uwadze szczególną 
sytuację, w jakiej znajdują się małe i 
średnie przedsiębiorstwa (MŚP), państwa 
członkowskie powinny przyjąć środki
umożliwiające udzielenie tego typu 
przedsiębiorstwom szczególnej pomocy na 
wykonanie badań koniecznych dla 
zgromadzenia informacji wymaganych w 
ramach niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Należy uwzględnić potrzeby MŚP, zapewniając im szczególne wsparcie. (Anders Wijkman i 
inni + Ria Oomen-Ruijten)

Odpowiada poprawce 21 przyjętej w pierwszym czytaniu.(Ria Oomen-Ruijten)

Należy zapewnić odpowiednie środki wsparcia, zwłaszcza MŚP, tak aby ułatwić wdrożenie 
niniejszego rozporządzenia. Poprawka 363 z pierwszego czytania. (Alessandro Foglietta i 
Adriana Poli Bortone)

Poprawka przyjęta w pierwszym czytaniu. (Chris Davies)

MŚP potrzebują szczególnej pomocy. Poprawka identyczna z poprawką 363 z pierwszego 
czytania. (Lena Ek)
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Poprawkę złożyli Lena Ek + Chris Davies + Ria Oomen-Ruijten + Alessandro Foglietta, 
Adriana Poli Bortone

Poprawka 68
PUNKT UZASADNIENIA 35 B (nowy)

(35b) W celu wsparcia firm, a w 
szczególności MŚP, w realizacji wymogów 
wynikających z niniejszego rozporządzenia, 
państwa członkowskie, we współpracy z 
Komisją, powinny ustanowić kompleksową 
sieć pomocy.

Or. en

Uzasadnienie

MŚP potrzebują szczególnej pomocy. Poprawka identyczna z poprawką 22 z pierwszego 
czytania.(Ek)

Poprawka przyjęta w pierwszym czytaniu. (Chris Davies)

Odpowiada poprawce 21 przyjętej w pierwszym czytaniu. Poprawka nie wymaga wyjaśnienia. 
(Ria Oomen-Ruijten)

Przywrócenie poprawki 22 z pierwszego czytania, aby pomóc MŚP w niełatwym zadaniu 
wdrożenia przepisów niniejszego rozporządzenia. (Alessandro Foglietta i Adriana Poli 
Bortone)

Poprawkę złożyli Amalia Sartori + Frieda Brepoels, Anders Wijkman + Caroline Lucas, Carl 
Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt + Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone

Poprawka 69
PUNKT UZASADNIENIA 43 A (nowy)

(43a) W celu wspierania badań bez 
wykorzystania zwierząt Komisja, państwa 
członkowskie i przemysł powinni 
przeznaczać więcej środków na rozwój, 
zatwierdzanie i dopuszczanie tych badań. 
Na ten cel powinna być przeznaczana część 
opłat na rzecz Agencji.

Or. en
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Uzasadnienie

In order to achieve the objective of this Regulation to promote non-animal testing, it is 
necessary to make available more resources for the development, validation and acceptance 
of non-animal test methods that can be used to meet the information requirements of this 
Regulation. Amendment first reading 25. (Brepoels & Wijkman)

The use of non-animal tests is preferable from both an ethical and a scientific view. To 
promote non-animal testing to meet the information requirements of this Regulation, it is 
necessary to make available more resources for the development, validation and acceptance 
of non-animal test methods. (Lucas & others)

Efforts to phase out tests on animals can be effective only by means of research into and 
development of alternative methodologies. Reinstates Amendment 25 at first reading. 
(Foglietta & Poli Bortone)

Poprawkę złożyła Amalia Sartori

Poprawka 71
PUNKT UZASADNIENIA 46 A (nowy)

(46a) Jeżeli właściciel wyników badania 
obejmującego badania na kręgowcach lub 
innego badania, które może zapobiec 
przeprowadzaniu badań na zwierzętach, nie 
udostępni ich Agencji i/lub innym 
potencjalnym rejestrującym, nie powinien 
on mieć możliwości rejestracji swojej 
substancji.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 28 z pierwszego czytania.

Poprawkę złożyła Amalia Sartori

Poprawka 72
PUNKT UZASADNIENIA 50 A (nowy)
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(50a) Jeżeli potencjalny rejestrujący i/lub 
uczestnik Forum Wymiany Informacji o 
Substancjach (SIEF) nie płaci 
przypadającej na niego części kosztów 
badań obejmujących badania na 
kręgowcach lub inne badania, które mogą 
zapobiec przeprowadzaniu badań na 
zwierzętach, nie powinien on mieć 
możliwości rejestracji swojej substancji.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 27 z pierwszego czytania.

Poprawkę złożyli Chris Davies + Amalia Sartori

Poprawka 73
PUNKT UZASADNIENIA 51 A (nowy)

(51a) Jeżeli producent substancji lub 
importer substancji, w jej postaci własnej 
albo jako składnika preparatu, nie zamierza 
złożyć wniosku o jej rejestrację, musi 
poinformować o tym Agencję oraz swoich 
dalszych użytkowników.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 34 przyjęta w pierwszym czytaniu. Zgłaszanie nierejestrowania ma znaczenie dla 
poinformowania dalszych użytkowników o wycofaniu pewnych substancji z obrotu. (Chris 
Davies)

Poprawkę złożyli Ria Oomen-Ruijten, Vittorio Prodi + Chris Davies + Marie-Noëlle 
Lienemann, Anne Ferreira

Poprawka 74
PUNKT UZASADNIENIA 51 A (nowy)

(51a) Wymiana informacji o zagrożeniu 
jest istotną częścią procesu informowania i 
doradzania ludziom w kwestii tego, jak 
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mogą zarządzać potencjalnym ryzykiem i w 
ten sposób stosować substancję lub 
preparat w bezpieczny i skuteczny sposób. 
Wymiana informacji o zagrożeniu wymaga 
zrozumienia potrzeb informacyjnych 
użytkowników przez producentów i w 
związku z tym dostarczenia informacji, 
porad i pomocy w celu wspierania 
bezpiecznego stosowania substancji lub 
preparatu przez użytkownika końcowego. 
Należy kontynuować rozwój odpowiedniego 
systemu wymiany informacji opartego na 
ocenie ryzyka, obejmującego dostarczanie 
dodatkowych informacji, na przykład za 
pośrednictwem stron internetowych i 
kampanii edukacyjnych, w celu 
zaspokojenia prawa konsumentów do 
informacji o stosowanych przez nich 
substancjach i preparatach. Zwiększy to 
jeszcze bardziej bezpieczeństwo użycia i 
zaufanie do substancji i preparatów. Taki 
system będzie cenny dla organizacji 
konsumentów, ponieważ ustali ramy, 
uwzględniające rzeczywiste obawy 
konsumentów w odniesieniu do REACH, 
oraz dla przemysłu, budując zaufanie
konsumentów do stosowania substancji i
preparatów zawierających chemikalia.

Or. en

Uzasadnienie

Corresponds to Amendment 30 First Reading. 
An appropriate and consistent communication system based on risk will provide consumers 
with the necessary information and advice to enable them to manage their risk safely and 
effectively when using a substance or preparation. (Oomen-Ruijten & Prodi)

Successful First Reading Amendment. (Davies)

Linked to the amendment to Recital 21. An appropriate and consistent communication system 
based on risk will provide consumers with the necessary information and advice to enable 
them to manage safely and effectively the risks involved in using a substance or preparation.
Tabling of Amendment 30 at first reading. (Lienemann & Ferreira)

Poprawkę złożyli Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa Westlund 
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+ Lena Ek + Urszula Krupa

Poprawka 75
PUNKT UZASADNIENIA 54

(54) Należy również szczegółowo określić 
wymagania obowiązujące dalszych 
użytkowników w zakresie dokonywania 
oceny bezpieczeństwa chemicznego, by 
umożliwić im dopełnianie obowiązków. 
Wymagania te powinny mieć zastosowanie 
jedynie powyżej łącznej ilości 1 tony 
substancji lub preparatu. Dalszy 
użytkownik powinien jednak zawsze 
przeanalizować konkretne zastosowanie oraz 
określić i wprowadzić odpowiednie środki 
kontroli ryzyka. Dalsi użytkownicy powinni 
przekazywać Agencji pewne podstawowe 
informacje dotyczące stosowania 
substancji.

(54) Należy również szczegółowo określić 
wymagania obowiązujące dalszych 
użytkowników w zakresie dokonywania 
oceny bezpieczeństwa chemicznego, by 
umożliwić im dopełnianie obowiązków. 
Dalszy użytkownik powinien jednak zawsze 
przeanalizować konkretne zastosowanie oraz 
określić i wprowadzić odpowiednie środki 
kontroli ryzyka. Dalsi użytkownicy muszą 
przekazywać użytkownikom substancji lub 
preparatu w określonym punkcie łańcucha 
dostaw/cyklu życia informacje dotyczące 
ryzyka, wyszczególnionego w ocenie 
bezpieczeństwa chemicznego, za 
pośrednictwem najbardziej skutecznych i 
odpowiednich środków i muszą udzielić 
konsumentom porad w zakresie 
bezpiecznego stosowania.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka gwarantuje szybki i efektywny przepływ informacji w obrębie łańcucha 
dostaw oraz zapewnia konsumentom i użytkownikom bezpieczne postępowanie z wyrobami i 
obejmuje również te osoby, które mają z nimi kontakt w miejscu pracy. Przywrócenie istotnej 
części poprawki 33 PE.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Poprawka 76
PUNKT UZASADNIENIA 54

(54) Należy również szczegółowo określić 
wymagania obowiązujące dalszych 
użytkowników w zakresie dokonywania 
oceny bezpieczeństwa chemicznego, by 
umożliwić im dopełnianie obowiązków. 
Wymagania te powinny mieć zastosowanie 
jedynie powyżej łącznej ilości 1 tony 
substancji lub preparatu. Dalszy 
użytkownik powinien jednak zawsze 

(54) Należy również szczegółowo określić 
wymagania obowiązujące dalszych 
użytkowników w zakresie dokonywania 
oceny bezpieczeństwa chemicznego, by 
umożliwić im dopełnianie obowiązków. 
Dalszy użytkownik powinien jednak zawsze 
przeanalizować konkretne zastosowanie oraz 
określić i wprowadzić odpowiednie środki 
kontroli ryzyka. Dalsi użytkownicy powinni



PE 378.589v01-00 18/119 AM\629993PL.doc

PL

przeanalizować konkretne zastosowanie oraz 
określić i wprowadzić odpowiednie środki 
kontroli ryzyka. Dalsi użytkownicy powinni 
przekazywać Agencji pewne podstawowe 
informacje dotyczące stosowania substancji.

przekazywać użytkownikom substancji lub 
preparatu w określonym punkcie łańcucha 
dostaw/cyklu życia informacje dotyczące 
ryzyka, wyszczególnionego w ocenie 
bezpieczeństwa chemicznego, za 
pośrednictwem najbardziej skutecznych i 
odpowiednich środków i powinni udzielić 
konsumentom porad w zakresie 
bezpiecznego stosowania. Dalsi 
użytkownicy powinni przekazywać Agencji 
pewne podstawowe informacje dotyczące 
stosowania substancji.

Or. en

(Nowa poprawka – art. 62 ust. 2 lit. c) i poprawka 33 z pierwszego czytania)

(Powiązana z art. 36 ust. 4 lit. c))

Uzasadnienie

Wprowadzanie progu dla raportu bezpieczeństwa chemicznego (CSR) dalszych użytkowników 
spowodowałoby przewrotną zachętę dla producentów, skłaniając ich do wyłączania 
zastosowań poniżej 1 tony z ich CSR, ponieważ nie wiązałoby się to z obowiązkami dalszych 
użytkowników. Spowodowałoby to poważną lukę w przepisach dotyczących informowania o 
małych zastosowaniach. 

Poprawka odzwierciedla również obowiązek dalszych użytkowników dotyczący informowania 
członków łańcucha dostaw i konsumentów.

Poprawkę złożyli Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt + Frieda 
Brepoels, Anders Wijkman + Dan Jørgensen

Poprawka 77
PUNKT UZASADNIENIA 58 A (nowy)

(58a) W celu zapobiegania badaniom na 
zwierzętach i oszczędzenia kosztów powinno 
się zasięgać opinii Europejskiego Centrum 
Zatwierdzania Alternatywnych Metod 
Badań (ECVAM) w sprawie propozycji 
badań obejmujących badania na 
kręgowcach.

Or. en
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(Poprawka 37 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

ECVAM jest wiodącą instytucją UE w dziedzinie alternatywnych metod badań. Ponieważ 
wciąż opracowywane są alternatywne metody badań, propozycje badań obejmujące badania 
na kręgowcach powinny być konsultowane z ECVAM, tak aby zapewnić korzystanie z 
najaktualniejszej wiedzy. (Caroline Lucas i inni)

W świetle ciągłego rozwoju alternatywnych metod badań Agencja powinna konsultować się z 
ekspertami dysponującymi aktualną wiedzą, doświadczeniem i informacjami w dziedzinie 
badań alternatywnych. Poprawka 37 z pierwszego czytania. (Frieda Brepoels i Anders 
Wijkman + Dan Jørgensen)

Poprawkę złożył Guido Sacconi

Poprawka 78
PUNKT UZASADNIENIA 63

(63) W celu zapewnienia odpowiednio 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia 
człowieka, w tym populacji wrażliwych, 
oraz środowiska, substancje o 
właściwościach stwarzających szczególnie 
duże obawy powinny być przedmiotem 
wzmożonej uwagi, zgodnie z zasadą 
ostrożności. Zezwolenia powinny być 
udzielane osobom fizycznym lub prawnym, 
które złożyły wniosek o zezwolenie i które 
wykażą organowi udzielającemu zezwoleń, 
że ryzyko wiążące się ze stosowaniem danej 
substancji znajduje się pod odpowiednią 
kontrolą. Ponadto zezwolenia mogą być 
wydawane dla tych zastosowań, w 
przypadku których można wykazać, że 
korzyści społeczno-ekonomiczne 
wynikające z zastosowania substancji 
przewyższają ryzyko wiążące się z jej 
zastosowaniem, a nie istnieją odpowiednie 
substancje lub technologie alternatywne, 
możliwe do zastosowania z ekonomicznego 
i technicznego punktu widzenia. Biorąc pod 
uwagę funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego, stosowne jest, by funkcję 
organu udzielającego zezwoleń pełniła 
Komisja.

(63) W celu zapewnienia odpowiednio 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia 
człowieka, zwłaszcza populacji wrażliwych, 
oraz środowiska, substancje o 
właściwościach stwarzających szczególnie 
duże obawy powinny być traktowane z 
ostrożnością i powinny być dozwolone tylko 
wówczas, gdy korzystające z nich 
przedsiębiorstwa wykażą organowi 
udzielającemu zezwoleń, że nie istnieją 
odpowiednie substancje lub technologie 
alternatywne, że korzyści społeczne płynące 
ze stosowania substancji przeważają nad 
ryzykiem związanym z ich stosowaniem 
oraz że ryzyko jest wystarczająco
kontrolowane. Organ udzielający zezwoleń
powinien 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, stosowne jest, by funkcję 
organu udzielającego zezwoleń pełniła 
Komisja.
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Or. en

(Poprawka 41 z pierwszego czytania)

Uzasadnienie

Substancje wiążące się z bardzo dużym ryzykiem powinny być w miarę możliwości 
zastępowane bezpieczniejszymi substancjami, a jeżeli zostaną zastosowane, należy brać pod 
uwagę korzyści społeczno-gospodarcze i zagwarantować, że ryzyko będzie „wystarczająco 
kontrolowane”.

Szczególną uwagę podczas udzielania zezwolenia należy poświęcić populacjom wrażliwym.

Poprawkę złożył Chris Davies + Lena Ek

Poprawka 79
PUNKT UZASADNIENIA 63

(63) W celu zapewnienia odpowiednio 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia 
człowieka, w tym populacji wrażliwych, 
oraz środowiska, substancje o 
właściwościach stwarzających szczególnie 
duże obawy powinny być przedmiotem 
wzmożonej uwagi, zgodnie z zasadą 
ostrożności. Zezwolenia powinny być 
udzielane osobom fizycznym lub prawnym, 
które złożyły wniosek o zezwolenie i które 
wykażą organowi udzielającemu zezwoleń, 
że ryzyko wiążące się ze stosowaniem danej 
substancji znajduje się pod odpowiednią 
kontrolą. Ponadto zezwolenia mogą być 
wydawane dla tych zastosowań, w 
przypadku których można wykazać, że 
korzyści społeczno-ekonomiczne 
wynikające z zastosowania substancji 
przewyższają ryzyko wiążące się z jej 
zastosowaniem, a nie istnieją odpowiednie 
substancje lub technologie alternatywne, 
możliwe do zastosowania z ekonomicznego 
i technicznego punktu widzenia. Biorąc pod 
uwagę funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego, stosowne jest, by funkcję 
organu udzielającego zezwoleń pełniła 
Komisja.

(63) W celu zapewnienia odpowiednio 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia 
człowieka, w tym populacji wrażliwych, 
oraz środowiska, substancje o 
właściwościach stwarzających szczególnie 
duże obawy powinny być przedmiotem 
wzmożonej uwagi, zgodnie z zasadą 
ostrożności. Zezwolenia powinny być 
udzielane osobom fizycznym lub prawnym, 
które złożyły wniosek o zezwolenie i które 
wykażą organowi udzielającemu zezwoleń, 
że nie istnieją odpowiednie substancje lub 
technologie alternatywne, że korzyści 
społeczne płynące ze stosowania substancji 
przeważają nad ryzykiem związanym z ich 
stosowaniem oraz że ryzyko jest 
wystarczająco kontrolowane. Biorąc pod 
uwagę funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego, stosowne jest, by funkcję 
organu udzielającego zezwoleń pełniła 
Komisja.

Or. en
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Uzasadnienie

Proaktywne firmy inwestujące w bezpieczeństwa znajdują się obecnie na rynku w 
niekorzystnej sytuacji. Zawsze należy w pierwszym rzędzie zbadać dostępność bezpiecznych 
alternatyw, co sprzyja konkurencyjności, innowacjom i zastępowaniu niebezpiecznych 
chemikaliów. Przywrócenie istotnej części poprawki 41 PE.

Poprawkę złożyli Frédérique Ries, Chris Davies

Poprawka 80
PUNKT UZASADNIENIA 63

(63) W celu zapewnienia odpowiednio 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia 
człowieka, w tym populacji wrażliwych, 
oraz środowiska, substancje o 
właściwościach stwarzających szczególnie 
duże obawy powinny być przedmiotem 
wzmożonej uwagi, zgodnie z zasadą 
ostrożności. Zezwolenia powinny być 
udzielane osobom fizycznym lub prawnym, 
które złożyły wniosek o zezwolenie i które 
wykażą organowi udzielającemu zezwoleń, 
że ryzyko wiążące się ze stosowaniem danej 
substancji znajduje się pod odpowiednią 
kontrolą. Ponadto zezwolenia mogą być 
wydawane dla tych zastosowań, w 
przypadku których można wykazać, że 
korzyści społeczno-ekonomiczne 
wynikające z zastosowania substancji 
przewyższają ryzyko wiążące się z jej 
zastosowaniem, a nie istnieją odpowiednie 
substancje lub technologie alternatywne, 
możliwe do zastosowania z ekonomicznego 
i technicznego punktu widzenia. Biorąc pod 
uwagę funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego, stosowne jest, by funkcję 
organu udzielającego zezwoleń pełniła 
Komisja.

(63) W celu zapewnienia odpowiednio 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia 
człowieka, zwłaszcza populacji wrażliwych, 
oraz środowiska, substancje o 
właściwościach stwarzających szczególnie 
duże obawy powinny być traktowane z 
ostrożnością i powinny być dozwolone tylko 
wówczas, gdy wykorzystujące je 
przedsiębiorstwa wykażą organowi 
udzielającemu zezwoleń, że nie istnieją 
odpowiednie substancje lub technologie 
alternatywne, że korzyści społeczne płynące 
ze stosowania substancji przeważają nad 
ryzykiem związanym z ich stosowaniem 
oraz, że ryzyko jest wystarczająco 
kontrolowane. Biorąc pod uwagę 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, 
stosowne jest, by funkcję organu 
udzielającego zezwoleń pełniła Komisja. 
Organ udzielający zezwoleń powinien
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, 
stosowne jest, aby funkcje organu 
udzielajacego zezwoleń pełniła Komisja.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić odpowiednio wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego, należy określić taki 
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poziom ochrony, który zapewni ochronę populacji wrażliwych. Wersja Rady ma znacznie 
słabszą wymowę niż niniejsza poprawka, która przywraca pierwotną poprawkę 41 PE.

Poprawkę złożyli Guido Sacconi + Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-
Schoepges, Péter Olajos, Avril Doyle + Chris Davies

Poprawka 81
PUNKT UZASADNIENIA 64

(64) Metodologia ustanawiania progów dla 
substancji rakotwórczych i mutagennych 
może być rozwijana z uwzględnieniem 
osiągnięć projektów RIP. Na podstawie tej 
metodologii Sekcja 6.4 w Załączniku I 
może zostać zmieniona, w celu 
umożliwienia wykorzystania progów 
w odpowiednich sytuacjach w kontekście 
udzielania zezwoleń na stosowanie 
substancji rakotwórczych i mutagennych. 

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Deletes a new provision in the common position, since one single procedure should be used 
for the authorisation of substances of high concern. (Sacconi) 

For substances, substitution should always be the first option, taking social economic aspects 
and adequate control into account. The Council focuses to a too large degree upon adequate 
control. It is not advisable to start to try to develop "safe" threshold levels for continued use 
of substances that can lead to cancer and change the DNA. (Wijkman & others)

The European Parliament should be involved in any decision to agree ‘acceptable death 
limits’ from chemicals that cause cancer and/or damage DNA. Such a change to the definition 
of ‘adequate control’ would allow almost all substances of high concern to claim ‘adequate 
control’, thereby fundamentally undermining REACH and the European Parliament’s view.  
(Davies)

Poprawkę złożyli Ria Oomen-Ruijten, Vittorio Prodi + Marie-Noëlle Lienemann, Anne 
Ferreira

Poprawka 82
PUNKT UZASADNIENIA 85

(85) Struktura Agencji powinna odpowiadać (85) Struktura Agencji powinna odpowiadać 
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powierzonym jej zadaniom. Doświadczenia 
związane z podobnymi agencjami 
wspólnotowymi dostarczają pewnych 
wskazówek w tej mierze, jednak strukturę 
Agencji należy dostosować do 
specyficznych potrzeb niniejszego 
rozporządzenia.

powierzonym jej zadaniom. Doświadczenia 
związane z podobnymi agencjami 
wspólnotowymi dostarczają pewnych 
wskazówek w tej mierze, jednak strukturę 
Agencji należy dostosować do 
specyficznych potrzeb niniejszego 
rozporządzenia. W związku z tym, w ramach 
Agencji powinno powstać „centrum 
doskonałości” specjalizujące się w 
informowaniu o ryzyku i zagrożeniach 
związanych z niektórymi substancjami i 
preparatami.

Or. en

Uzasadnienie

Odpowiada poprawce 45 z pierwszego czytania. (Ria Oomen-Ruijten i Vittorio Prodi)

Poprawka powiązana z poprawką do punktu uzasadnienia 84. Przywrócenie poprawki 45 z 
pierwszego czytania. (Marie-Noëlle Lienemann i Anne Ferreira)

Poprawkę złożyli Frieda Brepoels, Anders Wijkman + Chris Davies

Poprawka 83
PUNKT UZASADNIENIA 88 A (nowy)

(88a) Zgodnie z celem zakładającym 
wspieranie badań bez wykorzystania 
zwierząt część opłat należy przeznaczyć na 
rozwój metod badań bez wykorzystania 
zwierząt.

Or. en

Uzasadnienie

In order to achieve the objective of this Regulation to promote non-animal testing, it is 
necessary to make available more resources through the Agency for the development of non-
animal test methods that can be used to meet the information requirements of this Regulation, 
also in view of the current lack of resources, the fact that companies have much to gain from 
alternative methods in terms of costs and accuracy, and that much research still needs to be 
done that companies are unable or unwilling to fund. Amendment first reading 47. (Brepoels 
& Wijkman)

Reducing non-animal tests. Poprawka przyjęta w pierwszym czytaniu. Development of non-
animal testing methods has been often delayed by the refusal of companies to contribute 



PE 378.589v01-00 24/119 AM\629993PL.doc

PL

towards the costs, even though the alternatives may prove cheaper and more accurate. 
(Davies)

Poprawkę złożyli Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer + Dan Jørgensen

Poprawka 84
PUNKT UZASADNIENIA 92

(92) Niezbędne jest zapewnienie bliskiej 
współpracy pomiędzy Agencją i właściwymi 
organami działającymi w państwach 
członkowskich, po to by opinie naukowe 
Komitetu do Spraw Oceny Ryzyka i
Komitetu Analiz Społeczno-Ekonomicznych 
opierały się na jak najszerszej wiedzy 
naukowej i technicznej dostępnej we 
Wspólnocie. W tym samym celu Komitety 
powinny mieć dostęp do dodatkowych 
źródeł wiedzy specjalistycznej na temat 
konkretnych zagadnień.

(92) Niezbędne jest zapewnienie bliskiej 
współpracy pomiędzy Agencją i właściwymi 
organami działającymi w państwach 
członkowskich, po to by opinie naukowe 
Komitetu do Spraw Oceny Ryzyka, 
Komitetu Analiz Społeczno-Ekonomicznych 
i Komitetu Alternatywnych Metod Badań 
opierały się na jak najszerszej wiedzy 
naukowej i technicznej dostępnej we 
Wspólnocie. W tym samym celu Komitety 
powinny mieć dostęp do dodatkowych 
źródeł wiedzy specjalistycznej na temat 
konkretnych zagadnień

Or. en

(Nowa poprawka mająca na celu zapewnienie spójności z poprawką 27 sprawozdawcy 
(Caroline Lucas i inni))

Uzasadnienie

Poprawka powiązana z poprawką 27 sprawozdawcy w celu zapewnienia spójności. Jeśli w 
Agencji zostanie ustanowiony nowy komitet, należy wspomnieć o nim również w tym miejscu, 
ponieważ przepisy tego punktu uzasadnienia są równie istotne dla prac Komitetu 
Alternatywnych Metod Badań. (Caroline Lucas i inni)

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 85
PUNKT UZASADNIENIA 92 A (nowy)

(92a) W celu wspierania badań bez 
wykorzystania zwierząt Agencja powinna 
mieć za zadanie rozwijanie i wdrażanie 
polityki na rzecz właściwego wykorzystania
metod badań bez wykorzystania zwierząt w 
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celu uzyskania informacji do oceny ryzyka, 
tak aby spełnić wymogi niniejszego 
rozporządzenia. W tym celu Agencja 
powinna sciśle współpracować z 
istniejącymi organami, takimi jak 
Europejskie Centrum Zatwierdzania 
Alternatywnych Metod Badań (ECVAM) i 
jego naukowy komitet doradczy (ESAC) 
oraz Europejskie partnerstwo na rzecz 
rozwiązań alternatywnych dla doświadczeń 
na zwierzętach (EPAA), by zapewnić dostęp 
do jak najszerszej wiedzy naukowej i 
technicznej dostępnej w obrębie Wspólnoty.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka oparta na poprawce 361 przyjętej w pierwszym czytaniu. Brzmienie poprawki 
zostało zmienione, tak aby ułatwić Radzie jej zaakceptowanie. Ponadto uwzględnia się 
niedawne wydarzenia takie jak powołanie Europejskiego partnerstwa na rzecz rozwiązań 
alternatywnych dla doświadczeń na zwierzętach (EPAA), tak aby uniknąć nakładania się 
struktur. Poprawka powiązana z poprawką do art. 76 tego samego autora.

Poprawkę złożył Philippe Busquin

Poprawka 86
PUNKT UZASADNIENIA 104

(104) Regularne sprawozdania państw 
członkowskich oraz agencji na temat 
funkcjonowania niniejszego rozporządzenia 
stanowić będą niezbędny instrument 
monitorowania wdrażana niniejszego 
rozporządzenia, jak również tendencji 
istniejących w tej dziedzinie. Wnioski 
wysnute na podstawie ustaleń zawartych w 
sprawozdaniach będą stanowić użyteczne i 
praktyczne narzędzie podczas przeglądu 
rozporządzenia oraz, w razie konieczności, 
formułowania wniosków dotyczących jego 
zmiany.

(104) Regularne sprawozdania państw 
członkowskich oraz agencji na temat 
funkcjonowania niniejszego rozporządzenia 
stanowić będą niezbędny instrument 
monitorowania wdrażana niniejszego 
rozporządzenia, jak również tendencji 
istniejących w tej dziedzinie. Wnioski 
wysnute na podstawie ustaleń zawartych w 
sprawozdaniach będą stanowić użyteczne i 
praktyczne narzędzie podczas przeglądu 
rozporządzenia oraz, w razie konieczności, 
formułowania wniosków dotyczących jego 
zmiany. W tym celu Komisja powinna 
przeprowadzić ocenę ex-post skutków 
niniejszego rozporządzenia po upływie 
pierwszych pięciu lat od jego wdrożenia, 
aby ocenić, czy pierwotnie zakładane cele 
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zostały osiągnięte oraz czy utrzymane 
zostało funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego i konkurencja na nim.

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na znaczenie systemu regulacyjnego ustanowionego rozporządzeniem REACH należy 
ocenić wyniki osiągnięte w pierwszych latach wdrażania, tak aby ocenić, czy osiągnięcie 
początkowych celów jest możliwe i w razie potrzeby wprowadzić odpowiednie zmiany. 
Poprawka 51 z pierwszego czytania.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 87
PUNKT UZASADNIENIA 104 A (nowy)

 (104a) W swojej opinii z dnia 10 marca 
2006 r. w sprawie odpowiedniości 
istniejących metodologii oceny 
potencjalnego ryzyka związanego z 
opracowanymi i przypadkowymi 
produktami nanotechnologii Komitet 
Naukowy ds. Pojawiających się i Nowo 
Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia 
(SCENIHR) wskazał na poważne luki w 
wiedzy potrzebnej do przeprowadzania 
oceny ryzyka, obejmujących 
charakterystykę nanocząstek, wykrywanie i 
pomiar nanocząstek, reakcje na określone 
dawki, los i trwałość nanocząstek u ludzi i 
w środowisku naturalnym oraz wszelkie 
aspekty toksykologii i toksykologii 
środowiskowej związane z nanocząstkami. 
W opinii stwierdzono, że obecne 
metodologie oceny ryzyka wymagają 
pewnych modyfikacji, aby mogły umożliwić 
walkę z zagrożeniami związanymi z 
nanotechnologią, zwłaszcza że istniejące 
metody toksykologiczne i 
ekotoksykologiczne mogą nie być 
wystarczające do uwzględnienia wszystkich 
kwestii związanych z nanocząstkami.
Przepisy niniejszego rozporządzenia 
powinny zapewnić odpowiednią ocenę 
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bezpieczeństwa nanocząstek, która powinna 
stanowić warunek konieczny ich 
wytwarzania i wprowadzania do obrotu.

Or. en

(Nowa poprawka zgodnie z art. 62 ust. 2 lit. d) w celu uwzględnienia opinii SCENIHR z dnia 
10 marca 2006 r.)

Uzasadnienie

Należy wyraźnie wspomnieć o stwierdzonych przez SCENIHR lukach w wiedzy potrzebnej do 
przeprowadzania oceny ryzyka nanocząstek oraz o wnioskach Komitetu, w których 
stwierdzono potrzebę modyfikacji istniejących metod. Opinia ta ma konsekwencje dla oceny 
bezpieczeństwa nanocząstek i powinna skutkować wprowadzeniem szczegółowych przepisów 
oraz szczegółowym przeglądem zagadnienia nanocząstek w kontekście niniejszego 
rozporządzenia.

Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 88
PUNKT UZASADNIENIA 112 A (nowy)

(112a) Substancje występujące w 
przyrodzie, które są odtwarzane w procesie 
wytwarzania, powinny zostać uznane za 
identyczne ze swoimi odpowiednikami 
występującymi w przyrodzie pod 
warunkiem, że stopień czystości, charakter 
zanieczyszczeń i profil toksyczności są 
podobne.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia wykonalności w powyższym punkcie uzasadnienia wyjaśniono, że 
substancje występujące w przyrodzie i ich syntetyczne odpowiedniki powinny być traktowane 
jednakowo, ponieważ ich właściwości fizykochemiczne są takie same. Nie ma znaczenia 
(zwłaszcza dla ochrony zdrowia i środowiska naturalnego), czy np. wapień (tzn. węglan 
wapnia) pochodzi ze źródeł naturalnych, czy został wytworzony w procesie chemicznym. Sam 
proces wytwarzania został ujęty w innych aktach prawnych.
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Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 89
PUNKT UZASADNIENIA 113 A (nowy)

(113a) W terminie do …* Komisja powinna 
przedłożyć wniosek przewidujący wspólny 
wykaz składników dopuszczonych do 
stosowania w wyrobach tytoniowych,
zgodnie z art. 12 dyrektywy 2001/37/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
5 czerwca 2001 r. w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkowskich, 
dotyczących wytwarzania, prezentowania i 
sprzedaży wyrobów tytoniowych. 
*Sześć miesięcy od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.
1 Dz..U. L 194 z 18.7.2001, str. 26.

Or. en

Uzasadnienie

Dodatki w wyrobach tytoniowych już od kilku lat podlegają procedurze rejestracji i zezwoleń 
określonej w ramowej dyrektywie w sprawie wyrobów tytoniowych 2001/37/WE. Komisja ma 
przedłożyć na podstawie informacji dostarczonych na mocy art. 6 wniosek przewidujący 
wspólny wykaz składników, dopuszczonych do stosowania w wyrobach tytoniowych. Komisja 
wciąż nie przedstawiła wspomnianego wykazu. Obecnie wzywa się Komisję, aby zaapelowała 
do państw członkowskich o pełne wdrożenie dyrektywy w sprawie wyrobów tytoniowych i 
spełnienie wymogów nałożonych na nie przez Parlament i Radę we wspomnianej dyrektywie. 

Poprawkę złożyli Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone

Poprawka 90
PUNKT UZASADNIENIA 114 A (nowa)

(114a) Aby pomóc konsumentom w 
stosowaniu substancji i preparatów w 
bezpieczny i zrównoważony sposób, 
producenci muszą udostępnić - za pomocą 
oznakowania na opakowaniu każdej 
jednostki wprowadzonej do obrotu w celu 
sprzedaży konsumentom - informacje 
oparte na ryzyku i określające ryzyko 
związane z ich zalecanym zastosowaniem 
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lub przewidywanymi sytuacjami, w których 
mogą być niewłaściwie zastosowane. Jeśli 
zajdzie taka potrzeba, oznakowanie 
opakowania zostanie również uzupełnione 
za pomocą innych środków komunikacji, 
takich jak strony internetowe, w celu 
zapewnienia bardziej szczegółowych 
informacji dotyczących bezpieczeństwa i 
stosowania substancji lub preparatu. 
Dyrektywy 1999/45/WE i 67/548/EWG 
zostaną odpowiednio zmienione.

Or. it

Uzasadnienie

Opracowanie odpowiedniego i spójnego systemu komunikacji opartego na ryzyku zapewni 
konsumentom dostęp do niezbędnych informacji i porad, które umożliwią im bezpieczne i 
skuteczne stosowanie chemikaliów i preparatów, które je zawierają.

Poprawkę złożyli Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer + Dan Jørgensen + Ria 
Oomen-Ruijten

Poprawka 91
ARTYKUŁ 1, USTĘP 1

1. Celem niniejszego rozporządzenia jest 
zapewnienie wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia i środowiska, a także swobodnego 
obrotu substancjami na rynku wewnętrznym 
przy jednoczesnym wsparciu 
konkurencyjności i innowacyjności.

1. Celem niniejszego rozporządzenia jest 
zapewnienie wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia i środowiska, a także swobodnego 
obrotu substancjami na rynku wewnętrznym,
zwiększenia przejrzystości oraz wspierania
badań bez wykorzystania zwierząt przy 
jednoczesnym wsparciu konkurencyjności i 
innowacyjności.

Or. en

(Nowa poprawka mająca na celu zapewnienie spójności z modyfikacją odpowiadającego 
punktu uzasadnienia (Caroline Lucas i inni))

Uzasadnienie

Powiązana z poprawką do punktu uzasadnienia 1 tych samych autorów. (Caroline Lucas i 
inni)

Poprawka powiązana z poprawką do art. 1 ust. 1. Powyższe dwa cele niniejszego 
rozporządzenia z uzasadnienia Komisji zostały skreślone przez Radę i powinny zostać 
przywrócone w związku ze znaczeniem, jakie zwiększanie przejrzystości i wspieranie badań 



PE 378.589v01-00 30/119 AM\629993PL.doc

PL

bez wykorzystania zwierząt w ramach niniejszego rozporządzenia ma dla wszystkich 
zainteresowanych stron i obywateli europejskich. (Dan Jørgensen + Ria Oomen-Ruijten)

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 92
ARTYKUŁ 1 USTĘP 1

1. Celem niniejszego rozporządzenia jest 
zapewnienie wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia i środowiska, a także swobodnego 
obrotu substancjami na rynku wewnętrznym 
przy jednoczesnym wsparciu 
konkurencyjności i innowacyjności.

1. Celem niniejszego rozporządzenia jest 
zapewnienie wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia i środowiska, a także swobodnego 
obrotu substancjami na rynku wewnętrznym, 
przejrzystości podejmowania decyzji oraz 
wspierania badań bez wykorzystania 
zwierząt przy jednoczesnym wsparciu 
konkurencyjności i innowacyjności.

Or. en

Uzasadnienie

Powyższe dwa cele niniejszego rozporządzenia z uzasadnienia Komisji zostały skreślone przez 
Radę i powinny zostać przywrócone.

Poprawkę złożyli Amalia Sartori + Ria Oomen-Ruijten, Vittorio Prodi + Chris Davies + 
Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Poprawka 93
ARTYKUŁ 1, USTĘP 3

3. Niniejsze rozporządzenie jest oparte na 
zasadzie, zgodnie z którą do producentów, 
importerów i dalszych użytkowników należy 
zagwarantowanie, że substancje, które 
produkują, wprowadzają do obrotu lub 
stosują, nie wpływają w sposób szkodliwy 
na zdrowie człowieka ani na środowisko. 
Przepisy rozporządzenia oparte są na 
zasadzie ostrożności.

3. Niniejsze rozporządzenie jest oparte na 
zasadzie, zgodnie z którą do producentów, 
importerów i dalszych użytkowników należy 
zagwarantowanie, że substancje, które 
produkują, wprowadzają do obrotu lub 
stosują, nie wpływają w sposób szkodliwy 
na zdrowie człowieka ani na środowisko, w 
normalnych lub dających się zasadnie 
przewidzieć warunkach stosowania.
Przepisy rozporządzenia oparte są na 
zasadzie ostrożności.

Or. en
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Uzasadnienie

Odpowiada poprawce 60 z pierwszego czytania. 

Poprawka jest spójna z definicją „bezpiecznego produktu” zawartą w dyrektywie w sprawie 
ogólnego bezpieczeństwa produktów (2001/95/WE) i jest konieczna, aby określić ramy i 
zakres, w których stosuje się przedmiot niniejszego rozporządzenia. (Ria Oomen-Ruijten i 
Vittorio Prodi)

Poprawka przyjęta w pierwszym czytaniu. (Chris Davies)

Poprawka jest spójna z definicją „bezpiecznego produktu” zawartą w dyrektywie w sprawie 
ogólnego bezpieczeństwa produktów (2001/95/WE) i jest konieczna, aby określić ramy i 
zakres, w których stosuje się przedmiot niniejszego rozporządzenia.

Złożenie poprawki 60 przyjętej w pierwszym czytaniu (Marie-Noëlle Lienemann i Elisa 
Ferreira)

Poprawkę złożyli Johannes Blokland, Jens-Peter Bonde

Poprawka 94
ARTYKUŁ 1 USTĘP 3 A (nowy)

3a. Niniejsze rozporządzenie nie 
uniemożliwia poszczególnym państwom 
członkowskim utrzymania lub 
wprowadzania bardziej restrykcyjnych 
środków ochronnych.

Or. en

Uzasadnienie

Istniejące obecnie różnice pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie kontroli poziomów 
zanieczyszczenia chemikaliami sprawiają, że konieczne staje się umożliwienie państwom 
członkowskim utrzymania lub wprowadzania bardziej restrykcyjnych środków, tak aby 
zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska. Ma to służyć spełnieniu 
przepisów art. 95 ust.3, art. 152 ust. 1 i art. 153 ust. 2 Traktatu.

Jeżeli rozporządzenie zostanie wdrożone bez takiej gwarancji, poziom ochrony w niektórych 
państwach członkowskich będzie niższy niż ma to miejsce obecnie.
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Poprawkę złożyli Chris Davies + Amalia Sartori

Poprawka 95
ARTYKUŁ 1 USTĘP 3 A (nowy)

3a. Wdrażanie i stosowanie przepisów
niniejszego rozporządzenia nie powinno w 
żadnym razie nieść z sobą dodatkowych 
biurokratycznych i administracyjnych 
obciążeń dla MŚP.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 63 przyjęta w pierwszym czytaniu mająca na celu wyeliminowanie zbędnej 
biurokracji dla przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP. (Chris Davies)

Poprawkę złożyli Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, 
Avril Doyle

Poprawka 96
ARTYKUŁ 1 USTĘPY 3 A, 3 B I 3 C (nowe)

3a. Każdy producent, importer lub dalszy 
użytkownik, który prowadzi lub zamierza 
prowadzić działania przy wykorzystaniu 
substancji chemicznej, preparatu lub 
wyrobu zawierającego taką substancję lub 
preparat, łącznie z jej wytwarzaniem, 
importem lub stosowaniem, i który wie lub 
mógł zasadnie przewidzieć, że działania te 
mogłyby negatywnie oddziaływać na 
zdrowie ludzkie lub środowisko, podejmuje 
wszelkie zasadnie oczekiwane od niego 
działania w celu uniknięcia, ograniczenia 
lub usunięcia takich oddziaływań, najlepiej 
w postaci planu zastępowania. Producenci i 
dalsi użytkownicy wybierają substancję do 
produkcji i stosowania w oparciu o 
najbezpieczniejsze dostępne substancje. 
Jeśli alternatywy nie są dostępne, 
producenci i dalsi użytkownicy kontynuują 
prace nad zastąpieniem substancji, które 
negatywnie oddziałują na zdrowie ludzkie 
lub środowisko.
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3b. Każdy producent, importer lub dalszy 
użytkownik, który w ramach swojej 
działalności zawodowej lub biznesowej 
dostarcza substancję lub preparat, lub 
wyrób zawierający taką substancję lub 
preparat producentowi, importerowi lub 
dalszemu użytkownikowi, zapewnia w takim 
zakresie, w jakim może to być konieczne, 
dostateczną komunikację i wymianę 
informacji, w tym – w stosownych 
przypadkach – uzasadnioną pomoc 
techniczną, niezbędną by zapobiegać, 
ograniczać lub usuwać niepożądane skutki 
dla zdrowia ludzkiego lub środowiska.
3c. Obejmuje to obowiązek opisywania, 
dokumentowania i zawiadamiania we 
właściwy i przejrzysty sposób o 
zagrożeniach wynikających z wytwarzania, 
stosowania i usuwania każdej z substancji. 

Or. en

Uzasadnienie

Potrzebny jest powszechny wymóg stosowania zasady należytej staranności. Poprawka 364 z 
pierwszego czytania w nieco zmienionym brzmieniu, aby zapewnić większą spójność z 
poprawkami dotyczącymi zastępowania.

Poprawkę złożyła Lena Ek

Poprawka 97
ARTYKUŁ 1 USTĘPY 3 A I 3 B (nowe)

3a. Każdy producent, importer lub dalszy 
użytkownik:
a) który prowadzi lub zamierza prowadzić 
działania przy wykorzystaniu substancji 
chemicznej, preparatu lub wyrobu 
zawierającego taką substancję lub preparat, 
łącznie z jej wytwarzaniem, importem lub 
stosowaniem, i który wie lub mógł zasadnie 
przewidzieć, że działania te mogłyby 
negatywnie oddziaływać na zdrowie ludzkie 
lub środowisko:
(i) podejmuje wszelkie zasadnie oczekiwane 
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od niego działania w celu uniknięcia, 
ograniczenia lub usunięcia takich 
oddziaływań oraz
(ii) opisuje, dokumentuje i zgłasza w 
odpowiedni i przejrzysty sposób rodzaje 
ryzyka wynikające z wytwarzania, 
stosowania i usuwania każdej substancji;
b) który w ramach swojej działalności 
zawodowej lub biznesowej dostarcza 
substancję lub preparat, lub wyrób
zawierający taką substancję lub preparat 
producentowi, importerowi lub dalszemu 
użytkownikowi, zapewnia w takim zakresie, 
w jakim może to być zasadnie konieczne:
(i) zapewnia dostateczną komunikację i 
wymianę informacji, w tym – w stosownych 
przypadkach – uzasadnioną pomoc 
techniczną, niezbędną by zapobiegać, 
ograniczać lub usuwać niepożądane skutki 
dla zdrowia ludzkiego lub środowiska oraz
(ii) opisuje, dokumentuje i zgłasza w 
odpowiedni i przejrzysty sposób rodzaje 
ryzyka wynikające z wytwarzania, 
stosowania i usuwania każdej substancji.
3b. Producenci i dalsi użytkownicy 
wybierają substancję do wytwarzania i 
stosowania w oparciu o najbezpieczniejsze 
dostępne substancje.

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie istotnych części poprawki 364 z pierwszego czytania. Obowiązek dbałości 
stanowi kluczowy element stanowiska Parlamentu z pierwszego czytania, dlatego powinien 
zostać przywrócony. Poprawka została jednak przeformułowana, tak aby była bardziej 
przejrzysta i łatwiejsza do zrozumienia.

Poprawkę złożyli Lena Ek + Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone + Amalia Sartori

Poprawka 98
ARTYKUŁ 1 USTĘP 3 C (nowy)

3c. Podczas wdrażania niniejszego 
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rozporządzenia Unia Europejska ustanawia 
mechanizmy zapewniające pomoc i 
wsparcie dla małych i średnich 
przedsiębiorstw.

Or. en

Uzasadnienie

MŚP są finansowo i technicznie słabsze niż duże firmy, dlatego wymagają szczególnego 
wsparcia. Poprawka identyczna z poprawką 64 z pierwszego czytania. (Lena Ek)

Operacyjna część rozporządzenia REACH powinna również uwzględniać szczególny 
charakter MŚP, które potrzebują dodatkowego wsparcia, aby spełnić wymogi rozporządzenia 
REACH. Poprawka 64 z pierwszego czytania. (Alessandro Foglietta i Adriana Poli Bortone)

Poprawka 64 z pierwszego czytania. (Amalia Sartori)

Poprawkę złożyła Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 99
ARTYKUŁ 2 USTĘP 1 LTERA CA) (nowa)

ca) substancji zawartych w bateriach poza 
substancjami zwolnionymi zgodnie z art. 4 
ust. 2 i 3 [dyrektywa 2006/xx/WE];

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie spójności z dyrektywą w sprawie baterii i akumulatorów, 
w której uznano, że kadm i rtęć są z zasady szkodliwe.

Poprawkę złożyli Georgs Andrejevs, Mojca Drčar Murko, Holger Krahmer, Anne 
Laperrouze, Marios Matsakis, Vittorio Prodi + Ria Oomen-Ruijten 

Poprawka 100
ARTYKUŁ 2 USTĘP 1 PUNKT C A (nowy)

ca) substancji zawartych w bateriach 
objętych dyrektywą 91/157/EWG
(zmienioną dyrektywami 91/86/WE i
98/101/WE);
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Or. en

Uzasadnienie

A directive on batteries has just been adopted and will come into force soon. Therefore, there 
is no need for REACH to cover it. We need to avoid double legislation. (Andrejevs & others + 
Krahmer & Laperrouze)

Corresponds to Amendment 464 adopted in First Reading.

Following the agreement on the revision of the batteries directive reached in the conciliation 
committee, the main purpose of the batteries directive is now to ban the marketing of batteries 
containing dangerous substances (Article 1(1) of the batteries directive). So far the focus has 
been only on the heavy metals mercury, cadmium and lead. With this new objective of the 
batteries directive, it will in future be possible for all aspects of risks associated with 
substances, risks in handling and possibilities of substitution to be regulated by means of 
further revisions of the batteries directive when necessary, in the case of all battery 
constituents.
The exception applies only to the use of substances in batteries, not their production. The 
production of current and future battery constituents will in any case be subject to the 
forthcoming REACH Regulation. That means that manufacturers (and importers) of battery 
constituents (which may be the battery industry itself) will in any case be required to register 
these substances under REACH and assess them with reference to their intrinsic properties, 
so that no lacunae arise here. The actual risks associated with use will then be assessed under 
the batteries directive. Insofar as the substances are put to use other than in batteries, the 
REACH Regulation will apply in full. (Oomen-Ruijten)

Poprawkę złożyły Ria Oomen-Ruijten + Françoise Grossetête 

Poprawka 101
ARTYKUŁ 2 USTĘP 1 LITERA D A (nowa)

da) statków powietrznych pod warunkiem,
że takie zwolnienie jest niezbędne do 
zapewnienia zgodności z podstawowymi 
wymogami w zakresie zdatności do lotu i 
bezpieczeństwa pasażerów w lotnictwie 
cywilnym określonymi w rozporządzeniu
(WE) nr 1592/2002 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca
2002 r. w sprawie wspólnych zasad w 
zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia 
Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa 
Transportu Lotniczego1.
1 Dz.U. L 240 z 7.9.2002, str. 1. 
Rozporządzenie zmienione 
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rozporządzeniem Komisji (WE) nr
1701/2003 (Dz.U. L 243 z 27.9.2003, str. 5).

Or. en

Uzasadnienie

Zgoda na proponowane zwolnienie statków powietrznych byłaby wydawana wyłącznie w 
sytuacji, gdy można było wykazać, że zwolnienie jest niezbędne do zapewnienia zgodności ze 
wspólnotowymi wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym.

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten 

Poprawka 102
ARTYKUŁ 2 USTĘP 2

2. Odpady, w rozumieniu dyrektywy
2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady, nie są substancją, preparatem ani 
wyrobem w rozumieniu art. 3 niniejszego 
rozporządzenia.

2. Niniejsze rozporządzenie nie ma 
zastosowania do odpadów w rozumieniu 
dyrektywy 2006/12/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady.

Or. en

Uzasadnienie

Częściowo przywraca poprawkę 55 przyjętą w pierwszym czytaniu. Wiele odpadów jest 
ważnym surowcem dla kilku sektorów przemysłu. Objęcie odpadów rozporządzeniem REACH 
mogłoby oznaczać poważne zagrożenie dla sektora recyklingu.

Poprawkę złożyli Urszula Krupa + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas 
Sjöstedt 

Poprawka 103
ARTYKUŁ 2 USTĘP 3

3. Państwa członkowskie mogą w 
szczególnych przypadkach w odniesieniu do 
niektórych substancji, w ich postaci 
własnej, jako składników preparatu lub w 
wyrobach, zezwolić na zwolnienia ze 
stosowania rozporządzenia, gdy jest to 
konieczne ze względu na obronność.

skreślony
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Or. en

Uzasadnienie

Ustęp ten stanowi zaprzeczenie idei wyrównywania szans. Jeżeli państwa członkowskie będą 
mogły same decydować o wyłączeniu określonych substancji, doprowadzi to do 
zniekształcenia rynku wewnętrznego. Ponadto równie ważna jest ochrona pracowników i 
środowiska naturalnego przed substancjami wyprodukowanymi w przemyśle obronnym, jak i 
przed jakimikolwiek innymi substancjami. (Krupa) 

Tak nieprecyzyjne i ogólne zwolnienie jest nieuzasadnione. Powinno się chronić 
pracowników, konsumentów i środowisko naturalne także przed niebezpiecznymi 
substancjami używanymi w przemyśle obronnym. (Schlyter i inni)

Poprawkę złożyli Philippe Busquin, Vittorio Prodi + Chris Davies 

Poprawka 104
ARTYKUŁ 2 USTĘP 4

4. Niniejsze rozporządzenie obowiązuje bez 
uszczerbku dla prawodawstwa Wspólnoty 
dotyczącego miejsca pracy i środowiska, w 
tym dyrektywy Rady 89/391/EWG z dnia 12 
czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia 
środków w celu poprawy bezpieczeństwa i 
zdrowia pracowników w miejscu pracy, 
dyrektywy Rady 96/61/WE z dnia 24 
września 1996 r. dotyczącej zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich 
kontroli; dyrektywy 98/24/WE, dyrektywy 
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 23 października 2000 r. 
ustanawiającej ramy wspólnotowego 
działania w dziedzinie polityki wodnej i 
dyrektywy 2004/37/WE.

4. Niniejsze rozporządzenie obowiązuje bez 
uszczerbku dla prawodawstwa Wspólnoty 
dotyczącego miejsca pracy i środowiska, w 
tym dyrektywy Rady 89/391/EWG z dnia 12 
czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia 
środków w celu poprawy bezpieczeństwa i 
zdrowia pracowników w miejscu pracy, 
dyrektywy Rady 96/61/WE z dnia 24 
września 1996 r. dotyczącej zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich 
kontroli; dyrektywy 98/24/WE, dyrektywy 
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 23 października 2000 r. 
ustanawiającej ramy wspólnotowego 
działania w dziedzinie polityki wodnej i 
dyrektywy 2004/37/WE, a także bez 
uszczerbku dla rozporządzenia (WE) nr
1592/2002, zgodnie z którym jest to 
niezbędne, aby zapewnić i utrzymać wysoki 
jednolity poziom bezpieczeństwa w 
europejskim lotnictwie cywilnym.

Or. en
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Uzasadnienie

The words "without prejudice to" must be understood as meaning "shall not affect" 
Community legislation. In other words, the implementation of REACH shall not prevent the 
achievement of objectives laid down by the Community legislation that is referred to in 
provision. In that respect, it must be noted that the main objective pursued by the EC 
Regulation 1592/2002 is to establish and maintain a high uniform level of civil aviation safety
in Europe. In implementing REACH, the Commission and Member States' national competent 
authorities shall take account of the obligation incumbent to aircraft manufacturers to comply 
with safety standards established by the EASA, in particular with regard to suitable 
alternatives and maintenance constraints. (Busquin & Prodi) 

The words “without prejudice to” must be understood as meaning “shall not affect” 
Community legislation. In implementing REACH account must be taken of the obligation 
incumbent to aircraft manufacturers to comply with safety standards established by the 
European Aviation Safety Agency, in particular with regard to suitable alternatives and 
maintenance constraints. This amendment should be read in parallel with the proposed 
amendment to Article 59§8. (Davies)

Poprawkę złożył Anders Wijkman 

Poprawka 105
ARTYKUŁ 2 USTĘP 4

4. Niniejsze rozporządzenie obowiązuje bez 
uszczerbku dla prawodawstwa Wspólnoty 
dotyczącego miejsca pracy i środowiska, w 
tym dyrektywy Rady 89/391/EWG z dnia 12 
czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia 
środków w celu poprawy bezpieczeństwa i 
zdrowia pracowników w miejscu pracy, 
dyrektywy Rady 96/61/WE z dnia 24 
września 1996 r. dotyczącej zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich 
kontroli; dyrektywy 98/24/WE, dyrektywy 
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 23 października 2000 r. 
ustanawiającej ramy wspólnotowego 
działania w dziedzinie polityki wodnej i 
dyrektywy 2004/37/WE.

4. Niniejsze rozporządzenie obowiązuje bez 
uszczerbku dla prawodawstwa Wspólnoty 
dotyczącego miejsca pracy i środowiska, a 
także dla bardziej rygorystycznych 
krajowych przepisów wykonawczych 
odnoszących się do takiego prawodawstwa, 
w tym:
a) dyrektywy Rady 89/391/EWG ,

b) dyrektywy Rady 90/394/EWG,
c) dyrektywy Rady 98/24/WE,

d) dyrektywy Rady 96/61/WE,
e) dyrektywy Rady 2000/60/WE,
f) dyrektywy 2004/37/WE.

Or. en
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Uzasadnienie

Między innymi Szwecja ma bardziej rygorystyczne wymogi dotyczące bezpieczeństwa 
pracowników. Proponuje się powyższe sformułowanie w celu wyjaśnienia, że istnieje 
możliwość zachowania bardziej rygorystycznych wymogów.

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Åsa Westlund 

Poprawka 106
ARTYKUŁ 2 USTĘP 4

4. Niniejsze rozporządzenie obowiązuje bez 
uszczerbku dla prawodawstwa Wspólnoty 
dotyczącego miejsca pracy i środowiska, w 
tym dyrektywy Rady 89/391/EWG z dnia 
12 czerwca 1989 r. w sprawie 
wprowadzenia środków w celu poprawy 
bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w 
miejscu pracy, dyrektywy Rady 96/61/WE z 
dnia 24 września 1996 r. dotyczącej 
zintegrowanego zapobiegania 
zanieczyszczeniom i ich kontroli; dyrektywy 
98/24/WE, dyrektywy 2000/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiającej ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej i dyrektywy 2004/37/WE.

4. Niniejsze rozporządzenie obowiązuje bez 
uszczerbku dla prawodawstwa Wspólnoty 
dotyczącego miejsca pracy i środowiska, a 
także dla bardziej rygorystycznych 
krajowych przepisów wykonawczych 
dotyczących takiego prawodawstwa, w tym:

a) dyrektywy Rady 89/391/EWG
b) dyrektywy Rady 90/394/EWG
c) dyrektywy Rady 98/24/WE 
d) dyrektywy Rady 96/61/WE 
e) dyrektywy Rady 2000/60/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Podstawą tych dyrektyw WE dotyczących przepisów obowiązujących w miejscu pracy jest 
art. 137 traktatu rzymskiego. Zgodnie z art. 137 wdrożone dyrektywy zawierające wymagania 
minimalne nie uniemożliwiają żadnemu państwu członkowskiemu zachowania ani tworzenia 
bardziej rygorystycznego prawodawstwa dotyczącego miejsca pracy lub środowiska 
naturalnego.

Poprawkę złożyli Chris Davies + Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas 
Sjöstedt + Dagmar Roth-Behrendt 

Poprawka 107
ARTYKUŁ 2 USTĘP 4 A (nowy)

4a. Niniejsze rozporządzenie stosuje się bez 
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uszczerbku dla zakazów i ograniczeń 
zawartych w dyrektywie Rady 76/768/EWG 
z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw państw członkowskich 
dotyczących produktów kosmetycznych(1), w 
odniesieniu do:
(i) zakazu testowania na zwierzętach 
gotowych produktów kosmetycznych oraz 
ich składników lub połączenia ich 
składników oraz
(ii) wprowadzania do obrotu produktów 
kosmetycznych, których niektóre lub 
wszystkie składniki bądź wyrób końcowy 
były testowane na zwierzętach.
W zakresie, w jakim substancje stosowane 
wyłącznie jako składniki kosmetyków są 
objęte niniejszym rozporządzeniem, 
testowanie takich substancji na 
zwierzętach, objęte zakazem na mocy
dyrektywy 76/768/EWG z późniejszymi 
zmianami, w celu dokonania takiej samej 
oceny wymaganej przez niniejsze 
rozporządzenie jest zabronione.
(1) Dz.U. L 262 z 27.7.1976, str. 169. 
Dyrektywa zmieniona dyrektywą
2003/15/WE (Dz.U. L 66 z 11.3.2003, 
str. 26) oraz ostatnio zmieniona dyrektywą 
Komisji 2006/65/WE (Dz.U. L 198 z
20.7.2006)

Or. en

Uzasadnienie

Successful First Reading amendment 65. Ensures that relevant provisions of the Cosmetics 
Directive, intended to curb animal testing, will still apply under this Regulation. (Davies)

Cosmetic products and ingredients are covered by Council Directive 76/768/EEC. Article 4a 
of Directive 2003/15/EC of the European Parliament and of the Council, amending Directive 
76/768/EEC, prohibits animal testing of cosmetic ingredients in the Community after 11 
March 2009 and restricts the marketing in the Community of cosmetic products that have 
been tested on animals. This amendment ensures that the provisions of Directive 76/768/EEC 
as amended will apply under this Regulation. (Lucas & others)

Partly reinstates amendment 65 as adopted in first reading. The 7th amendment to the 
Cosmetic Directive aims at stepwise removing animal testing from the Cosmetic sector. This 
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should not be undermined by REACH. (Roth-Behrendt)

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten 

Poprawka 108
ARTYTUŁ 2 USTĘP 5 LITERY BA), BB) I BC) (nowe)

ba) w wyrobach medycznych objętych
dyrektywami 90/385/EWG, 93/42/EWG lub
98/79/WE;
bb) w środkach ochrony roślin objętych
dyrektywą 91/414/EWG;
bc) w produktach biobójczych objętych 
dyrektywą 98/8/WE;

Or. en

Uzasadnienie

Odpowiada poprawce 466 przyjętej w pierwszym czytaniu.

Stanowi ulepszenie i uzupełnienie stanowiska Rady oraz odzwierciedla wynik głosowania w 
pierwszym czytaniu.

Poprawkę złożył Philippe Busquin 

Poprawka 109
ARTYTUŁ 2 USTĘP 5 LITERA BA) (nowa)

ba) w statkach powietrznych w celu 
zapewnienia zgodności z podstawowymi 
wymogami w zakresie zdatności do lotu i 
bezpieczeństwa pasażerów w lotnictwie 
cywilnym określonymi w rozporządzeniu
(WE) nr 1592/2002 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca
2002 r. w sprawie wspólnych zasad w 
zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia 
Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa 
Transportu Lotniczego.

Or. en
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Uzasadnienie

Zgoda na proponowane zwolnienie statków powietrznych będzie udzielana jedynie wtedy, gdy 
będzie można wykazać, że zwolnienie jest niezbędne do zapewnienia zgodności ze 
wspólnotowymi wymogami bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym.

Poprawkę złożyli Mojca Drčar Murko + Holger Krahmer + Dagmar Roth-Behrendt 

Poprawka 110
ARTYKUŁ 2 USTĘP 5 PUNKT (B) A (nowy)

ba) w wyrobach medycznych objętych
dyrektywami 90/385/EWG, 93/42/EWG lub
98/79/WE;

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę istnienie szczegółowych dyrektyw i narzędzia, jakie rozporządzenie 
przewiduje do oceny ryzyka lub zarządzania ryzykiem, wyroby medyczne powinny być 
wyłączone z zastosowania rozporządzenia REACH. Pogląd ten podzielała większość posłów 
w pierwszym czytaniu w PE. (Drčar Murko)

Częściowo przywraca poprawkę 466 przyjętą w pierwszym czytaniu. (Roth-Behrendt)

Poprawkę złożyły Dagmar Roth-Behrendt + Ria Oomen-Ruijten 

Poprawka 111
ARTYKUŁ 2 USTĘP 5 LITERA BA) (nowa)

ba) w bateriach objętych dyrektywą
[2006/…/WE].

Or. en

Uzasadnienie

Partly reinstates amendment 464 as adopted in first reading. Other than the amendment 
adopted in first reading, this amendment excludes the recently revised batteries directive not 
from the entire scope of the Regulation. This should open the way to a compromise with 
Council. (Roth-Behrendt)
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Following the agreement on the revision of the batteries directive reached in the conciliation 
committee, the main purpose of the batteries directive is now to ban the marketing of batteries 
containing dangerous substances (Article 1(1) of the batteries directive). So far the focus has 
been only on the heavy metals mercury, cadmium and lead. With this new objective of the 
batteries directive, it will in future be possible for all aspects of risks associated with 
substances, risks in handling and possibilities of substitution to be regulated by means of 
further revisions of the batteries directive when necessary, in the case of all battery 
constituents.
The exception applies only to the use of substances in batteries, not their production. The 
production of current and future battery constituents will in any case be subject to the 
forthcoming REACH Regulation. That means that manufacturers (and importers) of battery 
constituents (which may be the battery industry itself) will in any case be required to register 
these substances under REACH and assess them with reference to their intrinsic properties, 
so that no lacunae arise here. The actual risks associated with use will then be assessed under 
the batteries directive. Insofar as the substances are put to use other than in batteries, the 
REACH Regulation will apply in full. (Oomen-Ruijten)

Poprawkę złożył Richard Seeber 

Poprawka 112
ARTYKUŁ 3 USTĘP 2

2. Preparat: oznacza mieszaninę lub roztwór 
składający się z dwóch lub większej liczby 
substancji;

2. Preparat: oznacza mieszaninę lub roztwór 
składający się z dwóch lub większej liczby 
substancji; preparaty szczególnego rodzaju
(takie jak stopy) są preparatami, których 
oceny można dokonać na podstawie ich 
szczególnych właściwości;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka odpowiada poprawce 67 przyjętej w pierwszym czytaniu. Służy ona 
umieszczeniu w głównej części tekstu zamiaru wyrażonego w punkcie uzasadnienia 27 
wspólnego stanowiska i uwzględnieniu właściwości preparatów szczególnego rodzaju (takich 
jak stopy, ale ewentualnie także szkła).

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt 

Poprawka 113
ARTYKUŁ 3 USTĘP 3

3. Wyrób: oznacza przedmiot, który podczas 
produkcji otrzymuje określony kształt, 

3. Wyrób: oznacza przedmiot wytworzony 
przez człowieka, składający się z jednej lub 
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powierzchnię, konstrukcję lub wygląd 
zewnętrzny, co decyduje o jego funkcji w 
stopniu większym niż jego skład chemiczny;

więcej części, z której każda składa się z 
jednego lub więcej materiałów 
jednorodnych zawierających substancję 
(substancje) i/lub preparat (preparaty), 
który podczas produkcji otrzymuje 
określony kształt, powierzchnię, konstrukcję 
lub wygląd zewnętrzny, co decyduje o jego 
funkcji w stopniu większym niż jego skład 
chemiczny;

Or. en

(Połączenie poprawek 479/rev i 352 – pierwsze czytanie oraz nowej poprawki, art. 62 ust. 2
lit. d) – końcowe sprawozdanie w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących 

rozporządzenia REACH 3.8. w sprawie wymogów dotyczących substancji w wyrobach, 
przyjęte w dniu 26 maja 2006 r., stanowi nowy fakt)

Uzasadnienie

W definicji wyrobu powinno znaleźć się wyraźne odniesienie do tego, że składa się on z jednej 
lub więcej części składających się z jednego lub więcej jednorodnych materiałów, które z 
kolei mogą zawierać substancje lub preparaty, szczególnie w odniesieniu do progu wielkości
0,1% w art. 7 ust. 2. Jest to konieczne, by przeciwstawić się przepisom wykonawczym
dotyczącym REACH 3.8. Próg powinien dotyczyć substancji w jednorodnych materiałach 
zawartych w wyrobie, a nie całego wyrobu, zgodnie z innymi elementami prawodawstwa
Wspólnoty (np. dyrektywą w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych 
substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym). W przeciwnym razie art. 7 ust. 2 będzie 
w zasadzie bez znaczenia, a pomiędzy producentami i importerami UE wytworzą się nierówne 
warunki konkurencji.

Poprawkę złożyli Urszula Krupa + Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan 
Jørgensen, Åsa Westlund 

Poprawka 114
ARTYKUŁ 3 PUNKT 3

3. Wyrób: oznacza przedmiot, który podczas 
produkcji otrzymuje określony kształt, 
powierzchnię, konstrukcję lub wygląd 
zewnętrzny, co decyduje o jego funkcji w 
stopniu większym niż jego skład chemiczny;

3. Wyrób: oznacza przedmiot, składający się 
z jednorodnego materiału, który podczas 
produkcji otrzymuje określony kształt, 
powierzchnię, konstrukcję lub wygląd 
zewnętrzny, co decyduje o jego funkcji w 
stopniu większym niż jego skład chemiczny;

Or. en
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Uzasadnienie

Niniejsza poprawka zapewnia zgodność z istniejącym prawodawstwem UE (dyrektywą 
76/769/EWG w sprawie ograniczeń, dyrektywą 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych 
z eksploatacji oraz dyrektywą w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych 
substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym). Ponadto tekst Rady zaszkodziłby 
przemysłowi UE, ponieważ pozbawiłby producentów UE produkujących wyroby złożone 
przewagi konkurencyjnej nad importerami wyrobów złożonych.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer 

Poprawka 115
ARTYKUŁ 3 PUNKT 5 A (nowy)

5a. Nanocząstka: oznacza opracowaną 
substancję posiadającą jeden lub więcej 
wymiarów wynoszących 100 lub mniej 
nanometrów;

Or. en

(Nowa poprawka – art. 62 ust. 2 lit. d) w celu uwzględnienia zmodyfikowanej opinii Komitetu 
Naukowego ds. Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia (SCENIHR) z 

dnia 10 marca 2006 r. w sprawie „Stosowności istniejących metod oceny potencjalnego 
ryzyka związanego z opracowanymi i przypadkowymi produktami nanotechnologii”)

Uzasadnienie

Niniejsza poprawką jest powiązana z poprawkami złożonymi przez tych samych autorów do 
art. 14, 56, 57 oraz załącznika III. Definicja nanocząstek ma służyć sprecyzowaniu zakresu
niedawno wprowadzonych przepisów dotyczących nanocząstek.

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten 

Poprawka 116
ARTYKUŁ 3 PUNKT 22

22. Badania naukowe i rozwojowe: oznacza 
wszelkie doświadczenia naukowe, analizę 
lub badania chemiczne przeprowadzane w 
kontrolowanych warunkach z użyciem 
substancji w ilości mniejszej niż 1 tona 
rocznie;

22. Badania naukowe i rozwojowe: oznacza 
wszelkie doświadczenia naukowe, analizę 
lub badania chemiczne przeprowadzane w 
kontrolowanych warunkach;
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Or. en

Uzasadnienie

Odpowiada poprawce 75 przyjętej w pierwszym czytaniu. 

Limit 1 tony zbytnio ogranicza swobodę w dziedzinie nauki i badań naukowych.

Poprawkę złożyła Lena Ek 

Poprawka 117
ARTYKUŁ 3 PUNKT 23 A (nowy)

23a. Nieuzasadnione stosowanie: oznacza 
takie stosowanie przez dalszego 
użytkownika, którego odradza rejestrujący
poprzez dostarczenie naukowo popartych 
dowodów przemawiających przeciwko 
bezpieczeństwu takiego stosowania;

Or. en

Uzasadnienie

Powinno się dostarczyć argumenty wyjaśniające, dlaczego stosowanie jest nieuzasadnione. 
Niniejsza poprawka odpowiada poprawkom 76-77 z pierwszego czytania.

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten 

Poprawka 118
ARTYKUŁ 3 PUNKT 25

25. Zastosowanie zidentyfikowane: oznacza 
zastosowanie substancji w jej postaci 
własnej lub jako składnika preparatu lub też 
zastosowanie preparatu, które jest 
zamierzone przez uczestnika łańcucha 
dostaw, włączając w to jego użytek własny, 
lub też zastosowanie, o którym jest on 
powiadomiony na piśmie przez 
bezpośredniego dalszego użytkownika;

25. Zastosowanie zidentyfikowane: oznacza 
zastosowanie substancji w jej postaci 
własnej lub jako składnika preparatu lub też 
zastosowanie preparatu, które jest 
zamierzone przez uczestnika łańcucha 
dostaw, włączając w to jego użytek własny, 
lub też zastosowanie, o którym jest on 
powiadomiony na piśmie przez 
bezpośredniego dalszego użytkownika i o 
którym jest powiadomiony odpowiedni 
dalszy użytkownik.

Or. en
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Uzasadnienie

Producent i dostawcy muszą mieć obowiązek powiadomienia dalszego użytkownika o tym, 
które zastosowania są uzasadnione, a które nie; w przeciwnym razie dalszy użytkownik nie 
będzie wiedział, czy musi sam dokonać rejestracji.

Poprawkę złożyły Lena Ek + Amalia Sartori 

Poprawka 119
ARTYKUŁ 3 PUNKT 29

29. Rocznie: odnosi się do roku 
kalendarzowego, jeżeli nie stwierdzono 
inaczej.

29. Rocznie: odnosi się do roku 
kalendarzowego. Z wyłączeniem przypadku 
nowych substancji i jeżeli nie stwierdzono 
inaczej, ilości roczne liczone są na 
podstawie średniej wielkości produkcji z 
ostatnich trzech lat kalendarzowych, 
podczas których substancja była 
rzeczywiście produkowana przez 
producenta;

Or. en

Uzasadnienie

Należy uwzględnić wahania koniunktury, aby zapobiec sytuacji, w której wahania te 
wpływałyby na warunki rejestracji, oceny i udzielania zezwoleń (odnośnie do istniejących 
substancji). Poprawka identyczna z poprawką 78 z pierwszego czytania. (Ek)

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt + Frédérique 
Ries, Chris Davies + Urszula Krupa 

Poprawka 120
ARTYKUŁ 3 PUNKT 30 A (nowy)

30a. Ludność narażona na ryzyko: oznacza 
osoby wrażliwe, w tym noworodki, 
niemowlęta, dzieci, kobiety w ciąży, matki 
karmiące, chorych, osoby z niedoborami 
immunologicznymi, osoby starsze, osoby o 
indywidualnej podatności genetycznej oraz 
inne określone grupy osób zagrożonych.

Or. en
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(Poprawka 80 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

The Council wording of Article 3 has no definition of the term vulnerable populations 
although is used in the text. A definition is essential to ensure that susceptible populations are 
identified and that measures can be taken accordingly to reduce the risks to and exposures of 
these populations. (Schlyter & others)

The Council wording of Article 3 has no definition of the term 'vulnerable populations' which 
is used in the text. The EP amendment adopted at 1st reading (Am. 80) specifies the meaning 
of this term, and this amendment simply retables the Parliament's definition. (Ries, Davies) 

The Council wording of Article 3 has no definition of the term ’vulnerable populations’ 
although it is used in the text. EP amendment 80 providing this definition is re-tabled. 
(Krupa)

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten 

Poprawka 121
ARTYKUŁ 3 PUNKT 35

35. Scenariusz narażenia: oznacza zespół 
warunków opisujących sposób produkcji lub 
stosowania substancji podczas jej etapów 
istnienia oraz sposób, w jaki producent lub
importer kontroluje narażenie ludzi i 
środowiska lub w jaki zaleca dalszemu 
użytkownikowi sprawowanie takiej kontroli. 
Scenariusze narażenia mogą obejmować 
jeden określony proces lub zastosowanie lub 
też kilka procesów lub zastosowań, 
stosownie do sytuacji;

35. Scenariusz narażenia: oznacza zespół 
warunków, w tym środki zarządzania 
ryzykiem, opisujących sposób produkcji lub 
stosowania substancji podczas jej etapów 
istnienia oraz sposób, w jaki producent oraz
importer kontroluje narażenie ludzi i 
środowiska lub w jaki zaleca dalszemu 
użytkownikowi możliwość sprawowania
takiej kontroli. Scenariusze narażenia mogą 
obejmować jeden określony proces lub 
zastosowanie lub też kilka procesów lub 
zastosowań, stosownie do sytuacji, jeśli te 
procesy i/lub zastosowania mogą być 
opisane według zdefiniowanych kategorii 
stosowania i narażenia.

Or. en

Uzasadnienie

Odpowiada poprawce 376 przyjętej w pierwszym czytaniu.

Definicja zawiera wyjaśnienie, że zarządzanie ryzykiem jest istotną częścią scenariusza 
narażenia, zgodnie z postanowieniami załącznika I, a ponadto, że kilka sposobów stosowania 
i produkcji może zostać opisane według kategorii stosowania i narażenia.
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Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten 

Poprawka 122
ARTYKUŁ 3 PUNKT 36

36. Kategoria stosowania i narażenia: 
oznacza scenariusz narażenia obejmujący 
szeroki zakres procesów lub zastosowań;

36. Kategoria stosowania i narażenia: 
oznacza kategorie głównego zastosowania 
(np. zastosowanie przemysłowe, 
zastosowanie zawodowe, stosowanie przez 
konsumentów) i istotne drogi narażenia 
(np. przez drogi pokarmowe, przez skórę, 
przez drogi oddechowe, narażenie 
środowiska) oraz schematy narażenia (np. 
częste, niezamierzone, sporadyczne, stałe).

Or. en

Uzasadnienie

Odpowiada poprawce 377 przyjętej w pierwszym czytaniu.

Powyższa definicja opisuje strukturę kategorii zastosowania i narażenia zawartych w 
załączniku VI pkt 6.

Poprawkę złożył Richard Seeber 

Poprawka 123
ARTYKUŁ 3 PUNKTY 36A i 36B (nowe)

36a. Kategorie zastosowania: oznacza 
klasyfikację zastosowań, rozróżniającą 
zastosowanie przemysłowe, zastosowanie 
zawodowe i stosowanie przez 
konsumentów;
36b. Kategorie narażenia: oznacza 
klasyfikację narażeń według odpowiednich 
dróg narażenia człowieka, dróg emisji do 
środowiska oraz trwania i częstotliwości 
narażenia;

Or. en
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Uzasadnienie

Niniejsza poprawka odpowiada poprawkom 434 i 435 przyjętym w pierwszym czytaniu. 
Wyjaśnia ona, uzupełniając art. 3 pkt 36 wspólnego stanowiska, co rozumie się pod pojęciem 
kategorii zastosowania i kategorii narażenia. Ta precyzyjna definicja w głównej części tekstu 
rozporządzenia może być z jednej strony potrzebna do wstępnej rejestracji po to, by dalsi 
użytkownicy mogli bez trudu orzec, czy wcześniejszy dostawca także rejestruje zamierzone 
zastosowanie. Z drugiej strony, zrozumiała i prosta definicja jest także potrzeba do oceny 
narażenia i do komunikowania się między uczestnikami łańcucha dostaw za pomocą 
poszerzonej karty charakterystyki, a w szczególności jest niezbędna dla dalszych 
użytkowników.

Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines 

Poprawka 124
ARTYKUŁ 3 PUNKT 39 A (nowy)

39a. Minerał: oznacza połączenie 
składników nieorganicznych występujących 
w skorupie ziemskiej, o charakterystycznym 
składzie chemicznym, postaci krystalicznej i 
właściwościach fizykochemicznych.

Or. en

Uzasadnienie

Przywraca poprawkę 676 przyjętą w pierwszym czytaniu.

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten 

Poprawka 125
ARTYKUŁ 6 USTĘP 1

1. O ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi 
inaczej, każdy producent lub importer 
substancji, w jej postaci własnej lub jako 
składnika jednego lub większej liczby 
preparatów, w ilości co najmniej 1 tony 
rocznie, przedkłada Agencji dokumenty 
rejestracyjne.

1. O ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi 
inaczej, każdy producent lub importer 
substancji, w jej postaci własnej lub jako 
składnika jednego lub większej liczby 
preparatów, w ilości co najmniej 1 tony 
rocznie, przedkłada Agencji dokumenty 
rejestracyjne. Zamiast przedkładać kilka 
dokumentów rejestracyjnych dla każdej 
substancji zawartej w danym preparacie
producent lub importer preparatu może 
ewentualnie przedłożyć dokumenty 
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rejestracyjne odnoszące się do preparatu; w 
takim przypadku wymogi dotyczące 
substancji mają zastosowanie do preparatu.

Or. en

Uzasadnienie

Preparaty są niezbędne do wytwarzania pewnych produktów. Ponieważ w jednym preparacie 
znajduje się często ponad 10 pojedynczych substancji, w indywidualnych przypadkach 
powinno być możliwe zarejestrowanie preparatu jako całości. Nie ma sensu najpierw 
przeprowadzać testowania i rejestracji wszystkich znanych substancji pojedynczych (wraz z 
kompleksowym testowaniem na zwierzętach) po to, by następnie zebrać wszystkie informacje 
w jednej ocenie dotyczącej danego preparatu. Nowe sformułowanie pozwala na znaczne 
ograniczenie testowania na zwierzętach. Często firmy mają już informacje i dane dotyczące
danego preparatu, a nie każdej substancji z osobna zawartej w preparaci .

Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines 

Poprawka 126
ARTYKUŁ 6 USTĘP 1

1. O ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi 
inaczej, każdy producent lub importer 
substancji, w jej postaci własnej lub jako 
składnika jednego lub większej liczby 
preparatów, w ilości co najmniej 1 tony 
rocznie, przedkłada Agencji dokumenty 
rejestracyjne.

1. O ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi 
inaczej, każdy producent lub importer 
substancji, w jej postaci własnej w ilości co 
najmniej 1 tony rocznie, przedkłada Agencji 
dokumenty rejestracyjne.

O ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi 
inaczej, każdy producent lub importer 
substancji jako składnika jednego lub 
większej liczby preparatów, w ilości co 
najmniej 1 tony rocznie, przedkłada 
Agencji dokumenty rejestracyjne, jeśli nie 
została ona już zarejestrowana zgodnie z 
akapitem pierwszym.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu osiągnięcie kompromisu z Radą, częściowo przywracając 
tekst z pierwszego czytania.

Obecne sformułowanie prowadzi do dezorientacji wśród producentów i importerów w 
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odniesieniu do ich obowiązków. Nie jest jasne, czy istnieje obowiązek przedłożenia 
dokumentów rejestracyjnych dla substancji zawartych w preparatach bez względu na to, czy 
substancje zostały wcześniej zarejestrowane i odwrotnie. Wyjaśnienie jest potrzebne w celu 
zapewnienia pewności prawnej.

Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 127
ARTYKUŁ 6 USTĘP 3

3. Każdy producent lub importer polimeru 
przedkłada Agencji dokumenty 
rejestracyjne jednego lub większej liczby 
monomerów lub innych substancji, które 
nie zostały wcześniej zarejestrowane przez 
jednego z uczestników stanowiących 
poprzedzające go ogniwa łańcucha dostaw, 
jeżeli spełnione są łącznie następujące 
warunki:

3. Każdy producent lub importer polimeru 
przedkłada Agencji zgłoszenie jednego lub 
większej liczby niezarejestrowanych
monomerów, które nie zostały wcześniej 
zarejestrowane przez jednego z uczestników 
z górnej części łańcucha dostaw lub innych 
niezarejestrowanych substancji, z 
wyjątkiem przypadku, gdy takie monomery 
powstały w wyniku syntezy i nie mogą 
zostać wyodrębnione, jeżeli spełnione są 
łącznie następujące warunki:

a) polimer ten zawiera co najmniej 2% wag. 
takich monomerów lub innych substancji w 
formie jednostek monomeru i substancji 
związanych chemicznie;

a) polimer ten zawiera co najmniej 2% wag. 
takich monomerów lub innych substancji;

b) całkowita ilość takich monomerów lub 
innych substancji wynosi co najmniej 1 tonę 
rocznie.

b) całkowita ilość takich monomerów lub 
innych substancji wynosi co najmniej 1 tonę 
rocznie.

Zgłoszenie takiego monomeru/substancji 
zawiera następujące informacje w formacie 
określonym przez Agencję zgodnie z 
art. 110:
(i) dane identyfikujące i kontaktowe 
producenta lub importera;
(ii) dane identyfikujące 
monomer/substancję określoną w sekcji 2 
załącznika VI;
(iii) klasyfikację substancji;
(iv) krótki opis zastosowania polimeru;
Rejestracji na mocy niniejszego tytułu 
dokonuje się w przypadku 
niezarejestrowanego monomeru 
wytwarzanego lub importowanego w ilości 
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przekraczającej 1000 ton rocznie. Poza 
powyższymi wymaganymi informacjami 
tego rodzaju dokumenty rejestracyjne 
zawierają informacje określone w 
załączniku VII.
Niezarejestrowane monomery lub inne 
niezarejestrowane substancje są to 
substancje niezarejestrowane przez 
producenta, który dostarcza takie 
substancje producentowi polimeru.
Jeżeli jednak niezarejestrowane monomery 
lub inne substancje zostały zarejestrowane 
przez pierwotnego producenta lub jego 
wyznaczonego przedstawiciela, producent 
polimerów może wykorzystać te dokumenty 
rejestracyjne, o ile rejestrujący zaznaczył, 
że są one wykorzystywane w produkcji 
polimerów.

Or. en

Uzasadnienie

Re-tabling of Amendment 433 / 584 (first reading). Importers/manufacturers of polymers do 
not place monomer substances or other substances used to make polymers on the EU market. 
The purpose of monomers is to react with other monomers to form polymers. As a result, 
monomers no longer exist in the end-product, i.e. the polymer. Polymers, which are 
temporarily exempted from REACH, are recognised as being generally safe, posing limited 
risks to human health and the environment.

Requiring full registration of reacted monomers, or of substances that no longer exist in 
polymers, is therefore disproportionate to the potential risks that these monomers may 
present to health or the environment. To ensure proportionality and consistency with 
provisions on Substances in Articles, a notification of the monomer substances used to make 
polymers should be submitted to the Agency. The Agency may, in turn, require manufacturers 
or importers of polymers to submit a registration for any residual monomers or monomers 
that have only incompletely reacted to form the polymer if they present a risk to health and/or 
the environment.

In addition, and consistent with the underlying tonnage/exposure philosophy of REACH, 
where the 1000 tonne threshold is exceeded, manufacturers and importers should register 
monomer substances used to make polymers in accordance with the set conditions.
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Poprawkę złożyli Chris Davies, Holger Krahmer, Anne Laperrouze i Vittorio Prodi

Poprawka 128
ARTYKUŁ 6 USTĘP 3

3. Każdy producent lub importer polimeru 
przedkłada Agencji dokumenty 
rejestracyjne jednego lub większej liczby 
monomerów lub innych substancji, które nie 
zostały wcześniej zarejestrowane przez 
jednego z uczestników stanowiących 
poprzedzające go ogniwa łańcucha dostaw, 
jeżeli spełnione są łącznie następujące 
warunki:

3. Każdy producent lub importer polimeru 
przedkłada Agencji zgłoszenie jednego lub 
większej liczby monomerów lub innych 
substancji, które nie zostały wcześniej 
zgłoszone lub zarejestrowane, jeżeli 
spełnione są łącznie następujące warunki:

a) polimer ten zawiera co najmniej 2% wag. 
takich monomerów lub innych substancji w 
formie jednostek monomeru i substancji 
związanych chemicznie;

a) polimer ten zawiera co najmniej 2% wag. 
takich monomerów lub innych substancji w 
formie jednostek monomeru i substancji 
związanych chemicznie;

b) całkowita ilość takich monomerów lub 
innych substancji wynosi co najmniej 1 tonę 
rocznie.

b) całkowita ilość takich monomerów lub 
innych substancji wynosi co najmniej 1 tonę 
rocznie.

Zgłoszenie jednego lub większej liczby 
takich monomerów lub innych substancji 
zawiera następujące informacje w formacie 
określonym przez Agencję zgodnie z 
art. 110:
(i) dane identyfikujące i kontaktowe 
producenta lub importera polimeru;
(ii) dane identyfikujące jeden lub większą 
liczbę monomerów lub innych substancji 
określonych w sekcji 2 załącznika VI;
(iii) klasyfikację substancji;
(iv) krótki opis zastosowania jednego lub 
większej liczby polimerów;
(v) zaznaczenie, czy substancja jest obecna 
jako zanieczyszczenie w polimerze w 
stężeniu na poziomie 0,1% wag. lub 
wyższym; 
3a. Agencja może podejmować decyzje 
wymagające od producentów lub 
importerów polimerów przedłożenia 
dokumentów rejestracyjnych dotyczących 
jednego lub większej liczby monomerów lub 
innych substancji zgłoszonych zgodnie z 
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art. 6 ust. 3, jeżeli spełnione są łącznie 
następujące warunki:
a) monomer lub inna substancja jest 
obecna w formie zanieczyszczenia 
powstałego w reakcji tworzenia polimeru;
b) zanieczyszczenie takie jest obecne w 
stężeniu przekraczającym 0,1% wag.;
c) Agencja ma podstawy podejrzewać, że 
zanieczyszczenie jest uwolnione z polimeru 
oraz że uwolnienie to stanowi zagrożenie 
dla życia ludzkiego lub środowiska. 

Or. en

Uzasadnienie

(Ze względu na kompromis z Radą)

Istotą monomerów jest wchodzenie w reakcje z innymi monomerami, w procesie tworzenia
polimerów. Po zajściu reakcji monomery nie są już obecne w polimerze. Wymaganie pełnej 
rejestracji przereagowanych monomerów jest niewspółmierne do potencjalnych zagrożeń, 
jakie monomery te mogą stanowić dla zdrowia i środowiska naturalnego. W celu zapewnienia 
współmierności i zgodności z art. 7 należy przedłożyć Agencji zgłoszenie monomerów 
wykorzystywanych do tworzenia polimerów. Agencja może wówczas zażądać od producentów 
lub importerów polimerów przedłożenia dokumentów rejestracyjnych pozostałości 
monomerów, o ile stanowią one zagrożenie dla zdrowia lub środowiska.

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 129
ARTYKUŁ 6 USTĘP 3

3. Każdy producent lub importer polimeru 
przedkłada Agencji dokumenty rejestracyjne 
jednego lub większej liczby monomerów lub 
innych substancji, które nie zostały 
wcześniej zarejestrowane przez jednego z 
uczestników stanowiących poprzedzające go 
ogniwa łańcucha dostaw, jeżeli spełnione są 
łącznie następujące warunki:

3. Każdy producent lub importer polimeru 
przedkłada Agencji dokumenty rejestracyjne 
jednego lub większej liczby monomerów lub 
innych substancji, które nie zostały 
wcześniej zarejestrowane przez jednego z 
uczestników stanowiących poprzedzające go 
ogniwa łańcucha dostaw z wyjątkiem 
przypadku, gdy monomery powstałe w 
wyniku syntezy nie mogą zostać 
wyodrębnione, jeżeli spełnione są łącznie 
następujące warunki:

a) polimer ten zawiera co najmniej 2% wag. 
takich monomerów lub innych substancji w 

a) polimer ten zawiera co najmniej 2% wag. 
takich monomerów lub innych substancji w 
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formie jednostek monomeru i substancji 
związanych chemicznie;

formie jednostek monomeru i substancji 
związanych chemicznie;

b) całkowita ilość takich monomerów lub 
innych substancji wynosi co najmniej 1 tonę 
rocznie.

b) całkowita ilość takich monomerów lub 
innych substancji wynosi co najmniej 1 tonę 
rocznie.

Zgłoszenie jednego lub większej liczby 
takich monomerów lub innych substancji 
zawiera następujące informacje w formacie 
określonym przez Agencję zgodnie z 
art. 110:
(i) dane identyfikujące i kontaktowe 
producenta lub importera;
(ii) dane identyfikujące 
monomer/substancję określoną w sekcji 2 
załącznika VI;
(iii) klasyfikację substancji;
(iv) krótki opis zastosowania polimeru.
Rejestracji na mocy niniejszego tytułu 
dokonuje się w przypadku jednego lub 
większej liczby niezarejestrowanych 
monomerów lub innych substancji 
wytwarzanych lub importowanych w ilości 
przekraczającej 1000 ton rocznie. Poza 
powyższymi wymaganymi informacjami 
tego rodzaju dokumenty rejestracyjne 
zawierają informacje określone w 
załączniku VII.

Or. en

Uzasadnienie

In line with Amendments 584 & 433 adopted in First Reading. 

Polymers, which are temporarily exempted from REACH, are recognised as being generally 
safe.

Requiring full registration of reacted monomers, is therefore disproportionate to the potential 
risks that these monomers may present to health or the environment once they have been 
converted into polymers. To ensure proportionality and consistency with provisions on 
Substances in Articles, a notification of the monomer substances used to make polymers 
should be submitted to the Agency. 

In addition, and consistent with the underlying tonnage/exposure philosophy of REACH, 
where the 1000 tonne threshold is exceeded, manufacturers and importers should register 
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monomer substances used to make polymers in accordance with the set conditions.
Further, some monomers are formed in the production process and immediately continue to 
react. Registration is thus impossible except at an indefensibly high cost.

Poprawkę złożyli Lena Ek + Anders Wijkman, Frederika Brepoels, Erna Hennicot-
Schoepges, Péter Olajos, Avril Doyle + Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan 

Jørgensen oraz Åsa Westlund

Poprawka 130
ARTYKUŁ 7

1. Każdy wytwórca lub importer wyrobów 
przedkłada Agencji dokumenty rejestracyjne 
każdej substancji zawartej w tych wyrobach, 
jeżeli spełnione są wszystkie poniższe 
warunki:

1. Każdy wytwórca lub importer wyrobów 
przedkłada Agencji dokumenty rejestracyjne 
każdej substancji zawartej w tych wyrobach, 
jeżeli spełnione są wszystkie poniższe 
warunki:

a) substancja jest obecna w tych wyrobach w 
ilości stanowiącej łącznie ponad 1 tonę 
rocznie na wytwórcę lub importera;

a) substancja jest obecna w tych wyrobach w 
ilości stanowiącej łącznie ponad 1 tonę 
rocznie na wytwórcę lub importera;

b) zamierzone jest uwolnienie substancji 
podczas normalnych lub racjonalnie 
przewidywalnych warunków stosowania.

b) zamierzone jest uwolnienie substancji 
podczas normalnych lub racjonalnie 
przewidywalnych warunków stosowania.

Przedłożenie dokumentów rejestracyjnych 
łączy się z wniesieniem opłaty zgodnie z 
przepisami tytułu IX.

Przedłożenie dokumentów rejestracyjnych 
łączy się z wniesieniem opłaty zgodnie z 
przepisami tytułu IX.

2. Każdy wytwórca lub importer wyrobów 
przekazuje Agencji informacje zgodne z ust. 
4 niniejszego artykułu, jeżeli substancja 
spełnia kryteria zawarte w art. 56 i jest 
zidentyfikowana zgodnie z art. 58 ust 1., a 
także jeżeli spełnione są obydwa poniższe 
warunki:

2. Każdy wytwórca lub importer wyrobów 
przekazuje Agencji informacje zgodne z ust. 
4 niniejszego artykułu, jeżeli substancja 
spełnia kryteria zawarte w art. 56 i jest 
zidentyfikowana zgodnie z art. 58 ust. 1 w 
przypadku, gdy:

a) substancja jest obecna w tych wyrobach 
w ilości stanowiącej łącznie ponad 1 tonę 
rocznie na wytwórcę lub importera;
b) substancja ta obecna jest w tych 
wyrobach w stężeniu wyższym niż 0,1% 
wag.

a) substancja ta obecna jest w tych 
wyrobach w stężeniu wyższym niż 0,1% 
wag. w jednorodnej części danego wyrobu;
b) stężenia graniczne dla poszczególnych 
substancji poniżej stężenia granicznego 
równego 0,1% wag. mogą być przyjęte 
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zgodnie z procedurą, o której mowa w 
art. 130 ust. 3;
c) wytwórca lub importer nie mogą 
wykluczyć narażenia społeczeństwa ani
środowiska na działanie substancji podczas 
pełnego cyklu życia danego wyrobu. 

3. Ust. 2 nie ma zastosowania w przypadku, 
gdy wytwórca lub importer może wykluczyć 
narażenie ludzi lub środowiska podczas 
normalnych lub racjonalnie 
przewidywalnych warunków stosowania, w 
tym usuwania. W takich przypadkach 
wytwórca lub importer dostarcza odbiorcy 
wyrobu stosowne instrukcje zgodnie z art. 
30 ust 4.
4. Przekazywane informacje obejmują: 3. Przekazywane informacje obejmują:

a) dane identyfikujące i kontaktowe 
wytwórcy lub importera określone w sekcji 
1 załącznika IV, z wyjątkiem miejsc, w 
których ma miejsce ich stosowanie;

a) dane identyfikujące i kontaktowe 
wytwórcy lub importera określone w sekcji 
1 załącznika IV, z wyjątkiem miejsc, w 
których ma miejsce ich stosowanie;

b) jeden lub więcej numerów rejestracji, o 
których mowa w art. 20 ust. 1, jeżeli są one 
dostępne;

b) jeden lub więcej numerów rejestracji, o 
których mowa w art. 20 ust. 1, jeżeli są one 
dostępne;

c) dane identyfikujące substancję określoną 
w sekcjach 2.1-2.3.4 załącznika VI;

c) dane identyfikujące substancję określoną 
w sekcjach 2.1-2.3.4 załącznika VI;

d) klasyfikację substancji zgodnie z 
sekcjami 4.1 i 4.2 załącznika VI;

d) klasyfikację substancji zgodnie z 
sekcjami 4.1 i 4.2 załącznika VI;

e) krótki opis zastosowania (zastosowań) 
substancji znajdującej się w wyrobie, 
zgodny z sekcją 3.5 załącznika VI, oraz 
zastosowań wyrobu (wyrobów); 

e) krótki opis zastosowania (zastosowań) 
substancji znajdującej się w wyrobie, 
zgodny z sekcją 3.5 załącznika VI, oraz 
zastosowań wyrobu (wyrobów); 

5. Agencja może podejmować decyzje 
nakładające na wytwórców lub importerów 
wyrobów wymóg przedłożenia dokumentów 
rejestracyjnych zgodnie z niniejszym 
tytułem w przypadku każdej substancji 
zawartej w tych wyrobach, jeżeli spełnione 
są wszystkie następujące warunki:

4. Agencja może podejmować decyzje 
nakładające na wytwórców lub importerów 
wyrobów wymóg przedłożenia dokumentów 
rejestracyjnych zgodnie z niniejszym 
tytułem w przypadku każdej substancji 
zawartej w tych wyrobach, jeżeli spełnione 
są wszystkie następujące warunki:

a) substancja obecna jest w tych wyrobach 
w ilościach wynoszących łącznie ponad 1 
tonę rocznie na wytwórcę lub importera;
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b) Agencja ma podstawy do podejrzeń, że: a) Agencja ma podstawy do podejrzeń, że:
(i) substancja jest uwalniana z tych wyrobów 
oraz

(i) substancja jest uwalniana z tych wyrobów 
oraz

(ii) uwalnianie substancji z tych wyrobów 
stanowi ryzyko dla zdrowia człowieka lub 
dla środowiska

(ii) uwalnianie substancji z tych wyrobów 
stanowi ryzyko dla zdrowia człowieka lub 
dla środowiska

c) substancja nie jest objęta przepisami ust. 1 b) substancja nie jest objęta przepisami 
ust. 1

Przedłożenie dokumentów rejestracyjnych 
łączy się z wniesieniem opłaty wymaganej 
zgodnie z przepisami tytułu IX.

Przedłożenie dokumentów rejestracyjnych 
łączy się z wniesieniem opłaty wymaganej 
zgodnie z przepisami tytułu IX.

6. Przepisy ust. 1 - 5 nie dotyczą substancji 
już zarejestrowanych dla danego 
zastosowania.

5. Przepisy ust. 1-5 nie dotyczą substancji 
już zarejestrowanych dla danego 
zastosowania, jeżeli ilość stosowana w 
wyrobach znajduje się w tym samym lub 
niższym przedziale wagowym, co ilość 
zarejestrowana.

7. Od dnia* ... ust. 2, 3 i 4 niniejszego 
artykułu stosuje się po upływie 6 miesięcy 
po identyfikacji substancji zgodnie z art. 58 
ust. 1.

6. Od dnia* ... ust. 2, 3 i 4 niniejszego 
artykułu stosuje się po upływie 6 miesięcy 
po identyfikacji substancji zgodnie z art. 58 
ust. 1.

8. Wszelkie środki dotyczące wdrożenia ust. 
1-7 przyjmuje się zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 133 ust. 3.

7. Wszelkie środki dotyczące wdrożenia ust. 
1-7 przyjmuje się zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 132 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

This amendment is a compromise between EP and Council and is in line with the compromise 
package on substances in articles agreed by a majority of political groups (first reading 
amendment 357). It simplifies the work for producers and importers. 

This amendment helps to protect the competitiveness of EU producers of articles by providing 
the same level playing field within the framework of the WTO agreements. It will also provide 
a high level protection for consumer. (Ek)

It is very important to ensure that not only the whole car is viewed as an article, but also the 
steering wheel to give an example. If the definition of articles is not clarified, almost no 
information will be made available for articles. Amendment 357 from first reading. (Wijkman 
& others)

This amendment is a compromise between EP and Council and is in line with the compromise 
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package on substances in articles agreed by a majority of political groups (EP amendment 
357). It simplifies the work for producers and importers. 

This amendment helps to protect the competitiveness of EU producers of articles by providing 
the same level playing field within the framework of the WTO agreements. It will also provide 
a high level protection for consumers. (Hegyi & others).

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer i Jonas Sjöstedt 

Poprawka 131
ARTYKUŁ 7

1. Każdy wytwórca lub importer wyrobów 
przedkłada Agencji dokumenty rejestracyjne 
każdej substancji zawartej w tych wyrobach, 
jeżeli spełnione są wszystkie poniższe 
warunki:

1. Każdy wytwórca lub importer wyrobów 
przedkłada Agencji dokumenty rejestracyjne 
każdej substancji zawartej w tych wyrobach, 
jeżeli spełnione są wszystkie poniższe 
warunki:

a) substancja jest obecna w tych wyrobach w 
ilości stanowiącej łącznie ponad 1 tonę 
rocznie na wytwórcę lub importera;

a) substancja jest obecna w tych wyrobach w 
ilości stanowiącej łącznie ponad 1 tonę 
rocznie na wytwórcę lub importera;

b) zamierzone jest uwolnienie substancji 
podczas normalnych lub racjonalnie 
przewidywalnych warunków stosowania.

b) zamierzone jest uwolnienie substancji 
podczas normalnych lub racjonalnie 
przewidywalnych warunków stosowania.

Przedłożenie dokumentów rejestracyjnych 
łączy się z wniesieniem opłaty zgodnie z 
przepisami tytułu IX.

Przedłożenie dokumentów rejestracyjnych 
łączy się z wniesieniem opłaty zgodnie z 
przepisami tytułu IX.

2. Każdy wytwórca lub importer wyrobów 
przekazuje Agencji informacje zgodne z ust. 
4 niniejszego artykułu, jeżeli substancja
spełnia kryteria zawarte w art. 56 i jest 
zidentyfikowana zgodnie z art. 58 ust. 1., a 
także jeżeli spełnione są obydwa poniższe 
warunki:

2. Każdy wytwórca lub importer wyrobów 
przekazuje Agencji informacje zgodne z ust. 
4 niniejszego artykułu, jeżeli substancja 
spełnia kryteria zawarte w art. 56 i jest 
zidentyfikowana zgodnie z art. 58 ust. 1 w 
przypadku, gdy:

a) substancja jest obecna w tych wyrobach 
w ilości stanowiącej łącznie ponad 1 tonę 
rocznie na wytwórcę lub importera;
b) substancja ta obecna jest w tych 
wyrobach w stężeniu wyższym niż 0,1% 
wag.

a) substancja ta obecna jest w tych 
wyrobach w stężeniu wyższym niż 0,1% 
wag. w materiale jednorodnym;

b) wytwórca lub importer nie mogą 
wykluczyć narażenia społeczeństwa ani
środowiska na działanie substancji podczas 
pełnego cyklu życia wyrobu.
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3. Ust. 2 nie ma zastosowania w przypadku, 
gdy wytwórca lub importer może wykluczyć 
narażenie ludzi lub środowiska podczas 
normalnych lub racjonalnie 
przewidywalnych warunków stosowania, w 
tym usuwania. W takich przypadkach 
wytwórca lub importer dostarcza odbiorcy 
wyrobu stosowne instrukcje zgodnie z art. 
30 ust 4.
4. Przekazywane informacje obejmują: 3. Przekazywane informacje obejmują:

a) dane identyfikujące i kontaktowe 
wytwórcy lub importera określone w sekcji 
1 załącznika IV, z wyjątkiem miejsc, w 
których ma miejsce ich stosowanie;

a) dane identyfikujące i kontaktowe 
wytwórcy lub importera określone w sekcji 
1 załącznika IV, z wyjątkiem miejsc, w 
których ma miejsce ich stosowanie;

b) jeden lub więcej numerów rejestracji, o 
których mowa w art. 20 ust. 1, jeżeli są one 
dostępne;

b) jeden lub więcej numerów rejestracji, o 
których mowa w art. 20 ust. 1, jeżeli są one 
dostępne;

c) dane identyfikujące substancję określoną 
w sekcjach 2.1-2.3.4 załącznika VI;

c) dane identyfikujące substancję określoną 
w sekcjach 2.1-2.3.4 załącznika VI;

d) klasyfikację substancji zgodnie z 
sekcjami 4.1 i 4.2 załącznika VI;

d) klasyfikację substancji zgodnie z 
sekcjami 4.1 i 4.2 załącznika VI;

e) krótki opis zastosowania (zastosowań) 
substancji znajdującej się w wyrobie, 
zgodny z sekcją 3.5 załącznika VI, oraz 
zastosowań wyrobu (wyrobów); 

e) krótki opis zastosowania (zastosowań) 
substancji znajdującej się w wyrobie, 
zgodny z sekcją 3.5 załącznika VI, oraz 
zastosowań wyrobu (wyrobów); 

5. Agencja może podejmować decyzje 
nakładające na wytwórców lub importerów 
wyrobów wymóg przedłożenia dokumentów 
rejestracyjnych zgodnie z niniejszym 
tytułem w przypadku każdej substancji 
zawartej w tych wyrobach, jeżeli spełnione 
są wszystkie następujące warunki:

5. Agencja może podejmować decyzje 
nakładające na wytwórców lub importerów 
wyrobów wymóg przedłożenia dokumentów 
rejestracyjnych zgodnie z niniejszym 
tytułem w przypadku każdej substancji 
zawartej w tych wyrobach, jeżeli spełnione 
są wszystkie następujące warunki:

a) substancja obecna jest w tych wyrobach 
w ilościach wynoszących łącznie ponad 1 
tonę rocznie na wytwórcę lub importera;
b) Agencja ma podstawy do podejrzeń, że: a) Agencja ma podstawy do podejrzeń, że:

(i) substancja jest uwalniana z tych wyrobów 
oraz

(i) substancja jest uwalniana z tych wyrobów 
oraz

(ii) uwalnianie substancji z tych wyrobów 
stanowi ryzyko dla zdrowia człowieka lub 
dla środowiska

(ii) uwalnianie substancji z tych wyrobów 
stanowi ryzyko dla zdrowia człowieka lub 
dla środowiska

c) substancja nie jest objęta przepisami ust. 1 b) substancja nie jest objęta przepisami 
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ust. 1
Przedłożenie dokumentów rejestracyjnych 
łączy się z wniesieniem opłaty wymaganej 
zgodnie z przepisami tytułu IX.

Przedłożenie dokumentów rejestracyjnych 
łączy się z wniesieniem opłaty wymaganej 
zgodnie z przepisami tytułu IX.

6. Przepisy ust. 1 - 5 nie dotyczą substancji 
już zarejestrowanych dla danego 
zastosowania.

5. Przepisy ust. 1 - 5 nie dotyczą substancji 
już zarejestrowanych dla danego 
zastosowania przez uczestnika 
stanowiącego poprzednie ogniwo w 
łańcuchu dostaw.

7. Od dnia* ... ust. 2, 3 i 4 niniejszego 
artykułu stosuje się po upływie 6 miesięcy 
po identyfikacji substancji zgodnie z art. 58 
ust. 1.

6. Od dnia* ... ust. 2, 3 i 4 niniejszego 
artykułu stosuje się po upływie 6 miesięcy 
po identyfikacji substancji zgodnie z art. 58 
ust. 1.

8. Wszelkie środki dotyczące wdrożenia ust. 
1-7 przyjmuje się zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 133 ust. 3.

7. Wszelkie środki dotyczące wdrożenia ust. 
1-7 przyjmuje się zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 133 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

The use of substances of very high concern in articles should be notified as soon as it exceeds
0,1%, no matter the total quantity, or when exposure cannot be excluded, to facilitate 
calculations and to provide a high level of protection. 

The addition "in a homogeneous material" is needed to counter RIP 3.8., otherwise the whole 
article would be almost meaningless and create an uneven playing field between EU 
manufacturers and importers. The threshold should apply to homogenous materials in an 
article, and not to the whole article, in line with other Community legislation (e.g. RoHS, 
ELV).

The derogation from the notification requirement of substances in articles in the Council text 
only refers to exposure during use and disposal, whereas the derogation adopted by 
Parliament (see Art. 7 (2)(ba) refers to the full lifecycle. Exposure from manufacture should 
be included as well.

The Agency should be able to require a registration as soon as it has ground for suspecting a 
risk, irrespective of the total quantity, to avoid cumbersome calculations and to provide a 
high level of protection.

If the reference to "an actor up the supply chain" is not added, importers would not need to 
inform the agency anymore about the presence of substances of very high concern in their 
article as soon as anyone else has registered such a use. As a result, the agency would have 
no information about the presence of such substances in imported articles, even if present in 
high concentrations. However, such information may be essential for authorisation or 
restriction purposes with a view to protect human health and the environment.
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Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 132
ARTYKUŁ 7 USTĘP 1 A (nowy)

1a. Ust. 1 lit. a) nie ma zastosowania do 
substancji, które są składnikami 
dodawanymi do wyrobów tytoniowych w 
rozumieniu art. 2 ust. 1 i 5 dyrektywy 
2001/37 w sprawie zbliżenia przepisów 
ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkowskich, 
dotyczących wytwarzania, prezentowania i 
sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Or. en

Uzasadnienie

Odpowiada poprawce 88 przyjętej w pierwszym czytaniu.

Zarówno scenariusz narażenia, jak i szkodliwe działanie dodatków do tytoniu nie stanowią 
uzasadnienia dla jakichkolwiek zwolnień z obowiązku rejestracji tych substancji. 

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 133
ARTYKUŁ 7 USTĘP 1 A (nowy)

1a. Ust. 1 lit. a) nie ma zastosowania do 
substancji, które są składnikami 
dodawanymi do papierosów w rozumieniu 
art. 4 dyrektywy 95/59/WE w sprawie 
podatków innych niż podatki obrotowe, 
wpływających na spożycie 
wyrobów tytoniowych.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka kompromisowa między poprawką 88 z pierwszego czytania w Parlamencie a 
wspólnym stanowiskiem Rady.
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Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 134
ARTYKUŁ 7 USTĘP 7

7. Od dnia [42 miesiące od daty wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia] ust. 2, 3 i 
4 niniejszego artykułu stosuje się po 
upływie 6 miesięcy po identyfikacji 
substancji zgodnie z art. 58 ust. 1.

7. Ust. 1 i 5 stosuje się po upływie 3 
miesięcy od terminu określonego w art. 23 
ust. 3.

Ust. 2, 3 i 4 stosuje się po upływie 6 
miesięcy po identyfikacji substancji zgodnie
z art. 58 ust. 1 pod warunkiem, że od 
terminu określonego w art. 23 ust. 3 
upłynęły 3 miesiące.

Or. en

Uzasadnienie

Przywraca terminy dostosowania z pierwotnego wniosku Komisji. Poprawka powiązana z 
poprawką do art. 23 tej samej autorki.

Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 135
ARTYKUŁ 7 USTĘP 7

7. Od dnia [42 miesiące od daty wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia] ust. 2, 3 i 
4 niniejszego artykułu stosuje się po upływie 
6 miesięcy po identyfikacji substancji 
zgodnie z art. 58 ust. 1.

7. Ust. 1 i 5 stosuje się po upływie 3 
miesięcy od terminu określonego w art. 23 
ust. 3.
Ust. 2, 3 i 4 niniejszego artykułu stosuje się 
po upływie 6 miesięcy po identyfikacji 
substancji zgodnie z art. 58 ust. 1 pod 
warunkiem, że od terminu określonego w 
art. 23 ust. 3 upłynęło 6 miesięcy.

Or. en

Uzasadnienie

Aby ułatwić zastosowanie w praktyce postanowień dotyczących substancji w wyrobach oraz 
ograniczyć potencjalne zakłócenia w łańcuchu dostaw, odpowiedzialność producenta nie 
powinna być przerzucana na kolejne ogniwa łańcucha dostaw, tj. na dalszych użytkowników. 
Dalsi użytkownicy mogą być równocześnie wytwórcami wyrobów, a większość z nich to MŚP. 
Ze względu na wykonalność art. 7 wytwórcy wyrobów powinni mieć przewidzianą art. 7 ust. 6 
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możliwość dokonywania rejestracji/zgłoszeń na podstawie wcześniejszych rejestracji, 
unikając w ten sposób przenoszenia zobowiązania z wytwórcy substancji na dalszego 
użytkownika.

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 136
ARTYKUŁ 7 USTĘP 7

7. Od dnia [42 miesiące od daty wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia] ust. 2, 3 i 
4 niniejszego artykułu stosuje się po upływie 
6 miesięcy po identyfikacji substancji 
zgodnie z art. 58 ust. 1.

7. Od dnia …* ust. 2, 3 i 4 niniejszego 
artykułu stosuje się po upływie 18 miesięcy 
po identyfikacji substancji zgodnie z art. 58 
ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Detaliści i firmy wysyłkowe zamawiają swoje towary do 18 miesięcy przed importem. Już w 
momencie złożenia zamówienia importer danego wyrobu powinien móc dostarczyć dostawcy 
szczegółowy wykaz substancji, z którymi należy ostrożnie się obchodzić lub których należy 
unikać podczas produkcji. Jako wykaz będzie służyć lista kandydacka wraz z załącznikiem 
XIV rozporządzenia REACH. Jeżeli termin określony w art. 7 ust. 7 będzie zbyt krótki i nie 
będzie uwzględniał rzeczywistych cyklów zakupowych, wówczas importer nie tylko stanie w 
obliczu niepewności prawnej, ale także nie będzie mógł odpowiednio wpłynąć na procedury 
produkcyjne. Termin ten powinien zatem zostać wydłużony.

Poprawkę złożyli Ria Oomen-Ruijten i Chris Davies

Poprawka 137
ARTYKUŁ 7 USTĘP 7 A (nowy)

7a. Agencja zapewni wytyczne, aby pomóc 
wytwórcom i importerom wyrobów, jak 
również właściwym władzom. 

Or. en

Uzasadnienie

REACH represents a huge organisational challenge for importers of articles. The Council 
proposal foresees several sector specific guidelines; however, the sector specific guidelines 
for producers and importers of articles, on which the EP agreed in 1st plenary reading, are no
longer mentioned. Project 3.8 (initially supposed to replace the guidelines for the consumer 
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goods sector) has not produced a workable result. Nonetheless the sector depends on 
professional and knowledgeable help– just as the different authorities involved in the import 
procedures. Guidelines drafted by the agency would provide a uniform level of support for 
companies and authorities in all EU Member States and likewise for non-European 
companies who may lack a thorough knowledge of the REACH legislation. (Oomen-Ruijten)

Successful first reading amendment ensuring the leading role of the Agency in providing 
guidelines. (Davies)

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 138
ARTYKUŁ 8 A (nowy)

Artykuł 8a
Przeniesienie i podział rejestracji oraz 

„rejestracje grupowe”

1. Uzyskane w wyniku rejestracji 
uprawnienie jest zbywalne i podzielne. 
Strona nabywająca takie uprawnienie 
przejmuje prawa i obowiązki pierwszego 
rejestrującego. W przypadku podziału 
rejestracji Agencja przydziela nowemu 
właścicielowi nowy numer rejestracji.
2. W przypadku, gdy producentem jest 
jednostka zależna innej osoby prawnej 
(zwanej spółką-matką), spółka-matka może 
w imieniu swej jednostki zależnej dokonać 
rejestracji i zachować ją. Podobnie 
jednostka zależna może dokonać rejestracji 
i zachować ją dla spółki-matki lub innych 
jednostek zależnych. W takich przypadkach 
wymagana jest tylko jedna rejestracja. 
Osoba prawna wyznaczona do rejestracji 
grupowej jest odpowiedzialna za 
dopełnienie obowiązków wynikłych z 
niniejszego rozporządzenia.
3. Ust. 2 stosuje się również w przypadku, 
gdy siedziba spółki-matki lub jednostki 
zależnej znajduje się poza granicami Unii 
Europejskiej. Osoba prawna wyznaczona 
do celów rejestracji grupowej musi mieć
siedzibę w Unii.
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Or. en

Uzasadnienie

Corresponds to Amendments 593,594,595 & 596 adopted in First Reading.

1. If a registrant no longer wishes to make use of his registration it must be possible for him 
to transfer the rights arising from the registration. The divisibility of rights arising from a 
registration is necessary in cases in which only part of a firm is transferred to a new owner. 
Since each manufacturer or importer must have a registration number as evidence of 
registration status, in such cases the Agency must assign a new registration number to the 
new owner.

2. Within conglomerates products are delivered from changing production plants to 
downstream users within the European Union who may belong to different subsidiaries. The 
delivery of products within a conglomerate is often coordinated by a unit which may be part 
of either the parent company or a subsidiary. The proposed group registration would be an 
appropriate way of reducing costs and bureaucracy.

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 139
ARTYKUŁ 9 USTĘP 2

Dla potrzeb ust. 1 producent lub importer 
zgłasza Agencji następujące informacje:

Dla potrzeb ust. 1 producent lub importer 
zgłasza Agencji następujące informacje 
dotyczące substancji, które są wprowadzane 
na rynek:

a) dane identyfikujące producenta lub 
importera określone w sekcji 1załącznika 
VI;

a) dane identyfikujące producenta lub 
importera określone w sekcji 1załącznika 
VI;

b) dane identyfikujące substancję określone 
w sekcji 2 załącznika VI;

b) dane identyfikujące substancję określone 
w sekcji 2 załącznika VI;

c) klasyfikację substancji zgodnie z 
wymaganiami sekcji 4 załącznika VI, jeżeli 
jest ona zaklasyfikowana;

c) klasyfikację substancji zgodnie z 
wymaganiami sekcji 4 załącznika VI, jeżeli 
jest ona zaklasyfikowana;

d) szacowaną ilość substancji zgodnie z 
wymaganiami sekcji 3.1 załącznika VI;

d) szacowaną ilość substancji zgodnie z 
wymaganiami sekcji 3.1 załącznika VI;

e) listę nabywców, o której mowa w ust. 1, 
w tym ich imiona i nazwiska lub nazwy i 
adresy.

e) w odpowiednich przypadkach listę 
nabywców, którym dostarczana jest 
substancja.
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Zgłoszenie łączy się z wniesieniem opłaty 
zgodnie z przepisami tytułu IX.

Zgłoszenie łączy się z wniesieniem opłaty 
zgodnie z przepisami tytułu IX.

Okres ustanowiony w ust. 1 rozpoczyna się 
w momencie otrzymania zgłoszenia przez 
Agencję.

Okres ustanowiony w ust. 1 rozpoczyna się 
w momencie otrzymania zgłoszenia przez 
Agencję.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązek zgłaszania substancji, które są wytwarzane lub ważne dla badań i rozwoju,
powinien mieć zastosowanie wyłącznie wtedy, kiedy są one wprowadzane na rynek. Wówczas 
stosowano by go wraz z obowiązującym prawodawstwem UE dotyczącym chemikaliów. W 
przeciwnym wypadku również działalność badawczo-rozwojowa prowadzona w firmach 
musiałyby być zgłaszane, co doprowadziłoby do zbędnej biurokracji, a tym samym zbędnego 
obciążenia działalności badawczo-rozwojowej.

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 140
ARTYKUŁ 9 USTĘP 7

7. Agencja może podjąć decyzję o 
przedłużeniu pięcioletniego okresu
zwolnienia maksymalnie o kolejne pięć lat 
lub, w przypadku substancji używanych 
wyłącznie w procesie badań rozwojowych 
produktów leczniczych stosowanych u ludzi 
lub do celów weterynaryjnych, 
maksymalnie o kolejne 10 lat, na wniosek 
producenta, importera lub wytwórcy 
wyrobu, jeżeli może on wykazać, że takie
przedłużenie okresu zwolnienia jest 
uzasadnione programem badań naukowych i 
rozwojowych.

7. Agencja może przedłużyć pięcioletni 
okres zwolnienia maksymalnie o kolejne 
dziesięć lat na wniosek importera lub
wytwórcy wyrobu, jeżeli może on wykazać, 
że takie przedłużenie okresu zwolnienia jest 
uzasadnione programem badań naukowych i 
rozwojowych.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązek zgłaszania substancji, które są wytwarzane lub ważne dla badań i rozwoju, 
powinien mieć zastosowanie wyłącznie wtedy, kiedy są one wprowadzane na rynek. Wówczas 
stosowano by go wraz z obowiązującym prawodawstwem UE dotyczącym chemikaliów. W 
przeciwnym wypadku również działalność badawczo-rozwojowa prowadzona w firmach 
musiałyby być zgłaszane, co doprowadziłoby do zbędnej biurokracji, a tym samym zbędnego 
obciążenia działalności badawczo-rozwojowej.
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Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 141
ARTYKUŁ 9 USTĘP 9

Agencja i właściwe organy 
zainteresowanych państw członkowskich 
zawsze zachowują poufność informacji 
przedłożonych zgodnie z ust. 1 - 8.

Agencja i właściwe organy 
zainteresowanych państw członkowskich 
zawsze zachowują poufność informacji 
przedłożonych zgodnie z ust. 1. Agencja nie 
ujawnia tych informacji żadnemu innemu 
właściwemu organowi.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązek zgłaszania substancji, które są wytwarzane lub ważne dla badań i rozwoju, 
powinien mieć zastosowanie wyłącznie wtedy, kiedy są one wprowadzane na rynek. Wówczas 
stosowano by go wraz z obowiązującym prawodawstwem UE dotyczącym chemikaliów. W 
przeciwnym wypadku również działalność badawczo-rozwojowa prowadzona w firmach 
musiałyby być zgłaszane, co doprowadziłoby do zbędnej biurokracji, a tym samym zbędnego 
obciążenia działalności badawczo-rozwojowej.

Poprawkę złożyli Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Poprawka 142
ARTYKUŁ 10 LITERA A) PUNKT VIII)A (nowy)

(viiia) oświadczenie, czy informacje zostały 
uzyskane w drodze badań na zwierzętach 
kręgowych, wskazujące, które badania 
zostały przeprowadzone na zwierzętach 
kręgowych oraz liczbę użytych zwierząt;

Or. en

(Poprawka PE 96 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Informacje dotyczące przeprowadzonych badań na zwierzętach oraz liczby użytych do tego 
celu zwierząt powinny być udostępniane.
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Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Poprawka 143
ARTYKUŁ 10 LITERA A) PUNKT XI)

(xi) wniosek określający, które spośród 
informacji wymienionych w art. 118 ust. 2 w 
opinii producenta lub importera nie powinny 
być udostępniane przez Internet zgodnie z 
art. 76 ust. 2 lit. d), w tym uzasadnienie 
ewentualnej szkodliwości opublikowania 
tych informacji dla interesów handlowych 
producenta lub importera lub jakichkolwiek 
innych zainteresowanych stron.

(xi) wniosek określający, które spośród 
informacji wymienionych w art. 118 ust. 2 w 
opinii producenta lub importera nie powinny 
być udostępniane przez Internet zgodnie z 
art. 76 ust. 2 lit. d), w tym uzasadnienie 
szkodliwości opublikowania tych informacji 
dla interesów handlowych producenta lub 
importera lub jakichkolwiek innych 
zainteresowanych stron.

Or. en

(Nowa poprawka – Artykuł 62 ust. 2 lit. c))

Uzasadnienie

W celu uniknięcia nadużywania tej klauzuli, wniosek o poufność mógłby być dopuszczalny 
jedynie wtedy, gdy publiczna dostępność byłaby rzeczywiście, a nie tylko przypuszczalnie, 
szkodliwa dla interesów.

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 144
ARTYKUŁ 10 LITERA AA) (nowa)

aa) Informacje wymagane na podstawie 
pierwszego ustępu, uzyskane i sprawdzone 
zgodnie z przepisami i/lub dotyczącymi 
chemikaliów programami UE, OECD lub 
równorzędnym , mogą być przedłożone i są 
uważane za spełniające wymogi niniejszego 
artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Corresponds to Amendment 575/600 adopted in First Reading. 

Data already collected or reports already compiled on a substance under other EU or 
international programmes or legislation should be permitted and presented as such, without 
the need for modification and/or unnecessary redrafting or re-testing. Examples of such 
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programmes are:  the OECD programme for the production of internationally agreed 
Screening Information Data Sets (SIDS), the International Chemical Council Association 
High Production Volume (ICCA/HPV) assessments of chemicals, the Human and 
Environmental Risk Assessment Project (HERA) of chemicals used in the home for laundry 
and household cleaning, the monographs of the European Toxicology & Ecotoxicology 
Centre (ECETOC) on individual chemicals, or the EPA HPV Challenge.

Poprawkę złożyła Lena Ek +Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 145
ARTYKUŁ 10 LITERA BA) (nowa)

ba) Priorytet otrzymują przy tym metody in 
vitro oraz stosowanie (ilościowych) 
zależności pomiędzy strukturą a 
aktywnością [(Q)SAR]. W tym celu Komisja 
udostępnia przedsiębiorstwom listę badań, 
baz danych oraz zatwierdzonych modeli.

Or. en

Uzasadnienie

Metody in vitro ograniczają zbędne badania na zwierzętach. Odtworzenie treści poprawki
106 z pierwszego czytania. (Ek)

Odpowiada poprawce 106 przyjętej w pierwszym czytaniu.

Metody in vitro ograniczają zbędne badania na zwierzętach. (Oomen-Ruijten)

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 146
ARTYKUŁ 11 USTĘP 3, WPROWADZENIE

3. Producent lub importer może przedłożyć 
informacje, o których mowa w art. 10 lit. a) 
pkt iv), vi), vii) lub ix) osobno, jeżeli:

3. Producent lub importer może, bez 
uszczerbku dla tytułu III, przedłożyć 
informacje, o których mowa w art. 10 lit. a) 
pkt iv), vi), vii) lub ix) osobno, jeżeli:

Or. en

Uzasadnienie

W celu ograniczenia dublujących się badań na zwierzętach przedsiębiorstwa, które rezygnują
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ze wspólnego przedkładania danych, w dalszym ciągu powinny mieć obowiązek udostępniania
danych z badań na zwierzętach. Wymóg udostępniania danych wynikający z tytułu III 
powinien być stosowany niezależnie od tego, czy dane są przedkładane wspólnie czy 
oddzielnie.

Poprawkę złożyli Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Poprawka 147
ARTYKUŁ 11 USTĘP 3, WPROWADZENIE

3. Producent lub importer może przedłożyć 
informacje, o których mowa w art. 10 lit. a) 
pkt iv), vi), vii) lub ix) osobno, jeżeli:

3. Producent lub importer może, z wyjątkiem 
spraw wymagających danych z badań na 
zwierzętach, przedłożyć informacje, o 
których mowa w art. 10 lit. a) pkt iv), vi), 
vii) lub ix) osobno, jeżeli:

Or. en

(Odpowiednia część poprawki 379 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Istnieje potrzeba wyraźnego określenia, że nie ma możliwości wyłączenia się z wymiany 
danych pochodzących z badań na zwierzętach.

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 148
ARTYKUŁ 12 USTĘP 2A (nowy)

2a. Priorytet otrzymują przy tym metody in 
vitro oraz stosowanie (ilościowych) 
zależności pomiędzy strukturą a 
aktywnością [(Q)SAR] oraz 
toksykogenomiki. W tym celu Komisja 
udostępnia przedsiębiorstwom listę badań, 
baz danych oraz zatwierdzonych modeli.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu ograniczenie zbędnych badań na zwierzętach poprzez 
zagwarantowanie, że firmy, zwłaszcza MŚP, będą poinformowane o już dostępnych 
informacjach. Poprawka przyjęta w pierwszym czytaniu (106 i część 549).
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Poprawkę złożyli Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Poprawka 149
ARTYKUŁ 12 USTĘP 2A (nowy)

2a. Priorytet otrzymują przy tym metody in 
vitro oraz stosowanie (ilościowych) 
zależności pomiędzy strukturą a 
aktywnością [(Q)SAR]. W tym celu Komisja 
udostępnia przedsiębiorstwom listę badań, 
baz danych oraz zatwierdzonych modeli.

Or. en

(Poprawka 106 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

W świetle etycznych i naukowych zagadnień związanych z badaniami na zwierzętach, 
priorytet powinny otrzymać strategie alternatywne. Agencja powinna udostępnić 
przedsiębiorstwom wszystkie niezbędne informacje.

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 150
ARTYKUŁ 12 USTĘP 2A (nowy)

2a. W przypadku substancji 
wprowadzonych, roczną ilość substancji 
należy określić za pomocą średniej ilości 
wytworzonej lub importowanej w trzech 
latach poprzedzających złożenie 
dokumentacji rejestracyjnej.

Or. en

Uzasadnienie

Odpowiada poprawce 611 przyjętej w pierwszym czytaniu.

Wyjątkowa zmienność w produkowanych ilościach mogłaby znacznie zwiększyć wymogi 
informacyjne, ilekroć przekroczony zostałby próg wielkości obrotu. Dlatego też należy 
zapewnić pewną elastyczność w przypadku substancji o niskiej wielkości obrotu, szczególnie 
przy ich zakupie. Średnia z trzech lat gwarantuje, że bardziej restrykcyjne wymogi 
rejestracyjne miałyby zastosowanie jedynie w tych przypadkach, gdy rejestrujący stale 
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przekracza dany próg wielkości obrotu.

Poprawkę złożyły Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Poprawka 151
ARTYKUŁ 13 USTĘP 1

1. Jeżeli wymagania określone w załączniku 
IX są spełnione, informacje o swoistych 
właściwościach substancji mogą być
generowane w inny sposób niż przez 
badania, w szczególności przy użyciu 
jakościowych lub ilościowych modeli 
zależności struktura-aktywność lub na 
podstawie informacji o substancjach o 
podobnej strukturze (grupowanie lub 
podejście przekrojowe). Można pominąć 
badania wymagane na podstawie sekcji 8.6 i 
8.7 załącznika VIII, załącznika IX i 
załącznika X, jeżeli jest to uzasadnione 
informacjami na temat narażenia i 
wdrożonymi środkami kontroli ryzyka 
określonymi w sekcji 3 załącznika XI.

1. Jeżeli wymagania określone w załączniku 
IX są spełnione, informacje o swoistych 
właściwościach substancji, szczególnie w 
zakresie toksyczności dla ludzi, są 
generowane, ilekroć jest to możliwe, w inny 
sposób niż przez badania na kręgowcach, w 
szczególności przy użyciu jakościowych lub 
ilościowych modeli zależności struktura-
aktywność lub na podstawie informacji o 
substancjach o podobnej strukturze 
(grupowanie lub podejście przekrojowe). 
Można pominąć badania wymagane na 
podstawie sekcji 8.6 i 8.7 załącznika VIII, 
załącznika IX i załącznika X, jeżeli jest to 
uzasadnione informacjami na temat 
narażenia i wdrożonymi środkami kontroli 
ryzyka określonymi w sekcji 3 załącznika 
XI.

Or. en

Uzasadnienie

Prócz zagadnień etycznych, związanych z badaniami na zwierzętach kręgowych, występują 
liczne problemy naukowe w odniesieniu do wiarygodności badań na zwierzętach w przypadku 
ludzi. Dlatego też informacje dotyczące właściwości substancji powinny wykorzystywać nie 
tylko alternatywne środki w rodzaju analiz QSAR, ale również nowe i obiecujące środki 
badań chemikaliów, polegające na ocenie ich wpływu poprzez reakcje genów znacznikowych.

(Poprawka PE 549 – pierwsze czytanie)

Poprawkę złożyli Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Poprawka 152
ARTYKUŁ 13 USTĘP 1

1. Jeżeli wymagania określone w załączniku 
IX są spełnione, informacje o swoistych 

1. Jeżeli wymagania określone w załączniku 
IX są spełnione, informacje o swoistych 
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właściwościach substancji mogą być
generowane w inny sposób niż przez 
badania, w szczególności przy użyciu 
jakościowych lub ilościowych modeli 
zależności struktura-aktywność lub na 
podstawie informacji o substancjach o 
podobnej strukturze (grupowanie lub 
podejście przekrojowe). Można pominąć 
badania wymagane na podstawie sekcji 8.6 i 
8.7 załącznika VIII, załącznika IX i 
załącznika X, jeżeli jest to uzasadnione 
informacjami na temat narażenia i 
wdrożonymi środkami kontroli ryzyka 
określonymi w sekcji 3 załącznika XI.

właściwościach substancji, szczególnie w 
zakresie toksyczności dla ludzi, są 
generowane, ilekroć jest to możliwe, w inny 
sposób niż przez badania na zwierzętach 
kręgowych, w szczególności przy użyciu 
jakościowych lub ilościowych modeli 
zależności struktura-aktywność lub na 
podstawie informacji o substancjach o 
podobnej strukturze (grupowanie lub 
podejście przekrojowe) lub 
toksykogenomiki. Można pominąć badania 
wymagane na podstawie sekcji 8.6 i 8.7 
załącznika VIII, załącznika IX i załącznika 
X, jeżeli jest to uzasadnione informacjami 
na temat narażenia i wdrożonymi środkami 
kontroli ryzyka określonymi w sekcji 3 
załącznika XI.

Or. en

(Poprawka 549 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Prócz zagadnień etycznych, związanych z badaniami na zwierzętach kręgowych, występują 
liczne problemy naukowe w odniesieniu do wiarygodności badań na zwierzętach w przypadku 
ludzi. Dlatego też informacje dotyczące właściwości substancji powinny wykorzystywać nie 
tylko alternatywne środki w rodzaju analiz QSAR, ale również nowe i obiecujące środki 
badań chemikaliów, polegające na ocenie ich wpływu poprzez reakcje genów znacznikowych.

Poprawkę złożył Guido Sacconi

Poprawka 153
ARTYKUŁ 13 USTĘP 2

2. Jeżeli dla wygenerowania informacji o 
swoistych właściwościach substancji 
wymagane są badania substancji, 
przeprowadza się je metodami badań 
określonymi w rozporządzeniu Komisji, 
przyjętym zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 132 ust. 3, przeglądu których 
dokonuje się w stosownych przypadkach, w 
szczególności w celu udoskonalenia, 
ograniczenia lub zastąpienia badań na 
zwierzętach lub innymi międzynarodowymi 

2. Jeżeli dla wygenerowania informacji o 
swoistych właściwościach substancji 
wymagane są badania substancji, 
przeprowadza się je metodami badań 
określonymi w rozporządzeniu Komisji, 
przyjętym zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 132 ust. 3a, przeglądu których 
dokonuje się w stosownych przypadkach, w 
szczególności w celu udoskonalenia, 
ograniczenia lub zastąpienia badań na 
zwierzętach lub innymi międzynarodowymi 
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metodami, uznanymi za odpowiednie przez 
Komisję lub Agencję.
Informacje o swoistych właściwościach 
substancji mogą być wygenerowane przy 
użyciu innych metod badań, pod warunkiem, 
że spełnione są wymagania określone w 
załączniku XI.

metodami, uznanymi za odpowiednie przez 
Komisję lub Agencję.
Informacje o swoistych właściwościach 
substancji mogą być wygenerowane przy 
użyciu innych metod badań, pod warunkiem, 
że spełnione są wymagania określone w 
załączniku XI.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest potrzebna dla dostosowania tekstu do przepisów nowej decyzji w 
sprawie „komitologii”, a w szczególności zastąpienia zwyczajowej procedury „komitetu 
regulacyjnego” procedurą „komitetu regulacyjnego z funkcją kontrolną”, ponieważ 
przedmiotowe środki to środki o ogólnym zasięgu, przyjmowane w przypadku zmiany mniej 
istotnych elementów projektu legislacyjnego.

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 154
ARTYKUŁ 13 USTĘP 3

3. Badania i analizy ekotoksykologiczne i 
toksykologiczne są wykonywane zgodnie z 
zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej 
przewidzianymi w dyrektywie 2004/10/WE 
lub innymi międzynarodowymi normami, 
które Komisja lub Agencja uzna za 
równoważne, oraz zgodnie z przepisami 
dyrektywy 86/609/EWG, jeżeli to stosowne.

3. Nowe badania laboratoryjne z 
wykorzystaniem zwierząt kręgowych są 
wykonywane zgodnie z zasadami dobrej 
praktyki laboratoryjnej przewidzianymi w 
dyrektywie 87/18/EWG oraz z przepisami 
dyrektywy 86/609/EWG.

Or. en

Uzasadnienie

Odpowiada poprawce 375 przyjętej w pierwszym czytaniu.

System dobrej praktyki laboratoryjnej jest systemem zarządzania przeznaczonym do 
certyfikacji laboratoriów i dokumentacji. Nie obejmuje on metod badawczych ani jakości 
wyników badań. Jednakże system ten jest wyjątkowo kosztowny i prowadziłby do nadmiernie 
wysokich kosztów badań bez poprawy wyników, szczególnie w przypadku substancji
występujących w mniejszych ilościach. Dlatego też system dobrej praktyki laboratoryjnej 
powinien być stosowany jedynie do badań na kręgowcach.
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Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 155
ARTYKUŁ 13 USTĘP 4

4. Jeżeli substancja została zarejestrowana, 
nowy rejestrujący ma prawo odnieść się do 
przedłożonych wcześniej podsumowań 
przebiegu badań i szczegółowych 
podsumowań przebiegu badań dotyczących 
tej samej substancji, pod warunkiem, że jest 
w stanie wykazać, że rejestrowana przez 
niego substancja jest tą samą substancją, co 
substancja zarejestrowana wcześniej, z 
uwzględnieniem stopnia czystości i rodzaju 
zanieczyszczeń, oraz pod warunkiem, że 
poprzedni rejestrujący wyraził (wyrazili) 
zgodę na odniesienie się do pełnych 
raportów badawczych dla celów rejestracji. 
Nowy rejestrujący nie odnosi się do tych 
badań, jeżeli celem jest dostarczenie 
informacji wymaganych na podstawie 
sekcji 2 załącznika VI.

4. Jeżeli substancja została zarejestrowana, 
nowy rejestrujący ma prawo odnieść się do 
przedłożonych wcześniej badań i 
sprawozdań z badań, zwanych dalej 
„badaniami”, dotyczących tej samej 
substancji, pod warunkiem, że jest w stanie 
wykazać, że rejestrowana przez niego 
substancja jest tą samą substancją, co 
substancja zarejestrowana wcześniej, z 
uwzględnieniem stopnia czystości i rodzaju 
zanieczyszczeń, oraz pod warunkiem, że 
przedłoży pismo wyrażające zgodę 
poprzednich rejestrujących.

Or. en

Uzasadnienie

Odpowiada poprawce 615 przyjętej w pierwszym czytaniu.

Należy zapewnić dostęp do danych z badań nieprzeprowadzanych na zwierzętach, tak samo 
jak w przypadku badań przeprowadzanych na zwierzętach. Związane to jest z ochroną praw 
własności właścicieli badań.

Poprawkę złożyli Lena Ek + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Poprawka 156
ARTYKUŁ 14 USTĘP 1 AKAPIT PIERWSZY

1. Bez uszczerbku dla art. 4 dyrektywy 
98/24/WE przeprowadza się ocenę 
bezpieczeństwa chemicznego i sporządza się 
raport bezpieczeństwa chemicznego dla 
wszystkich substancji podlegających 
rejestracji zgodnie z niniejszym rozdziałem,
jeżeli rejestrujący produkuje lub importuje 
taką substancję w ilości co najmniej 10 ton 

1. Bez uszczerbku dla art. 4 dyrektywy 
98/24/WE przeprowadza się ocenę 
bezpieczeństwa chemicznego i sporządza się 
raport bezpieczeństwa chemicznego dla 
wszystkich substancji podlegających 
rejestracji zgodnie z niniejszym rozdziałem.
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rocznie.

Or. en

Uzasadnienie

The intention of amendment 110 from the first reading was to secure basic safety data also for 
low volume chemicals. This should apply for all chemicals subject to registration. (Ek)

The industry and the institutions do not tire to stress the need for a "risk-based approach" of 
REACH. Risk is the combination of hazard and exposure. However, an assessment of a) 
hazard and b) exposure is only required in the chemical safety report. To limit the safety 
assessments to substances above 10 tonnes would exclude two-thirds of the substances from 
both those assessments. As a consequence, it would be near impossible to identify the 
appropriate risk management measures to protect workers or consumers against hazardous 
substances. A data graveyard serves nobody. (Schlyter & others)

Poprawkę złożyli Evangelia Tzampazi + Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan 
Jørgensen, Åsa Westlund + Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, 

Péter Olajos, Avril Doyle + Urszula Krupa

Poprawka 157
ARTYKUŁ 14 USTĘP 1 AKAPIT PIERWSZY

1. Bez uszczerbku dla art. 4 dyrektywy 
98/24/WE przeprowadza się ocenę 
bezpieczeństwa chemicznego i sporządza się 
raport bezpieczeństwa chemicznego dla 
wszystkich substancji podlegających 
rejestracji zgodnie z niniejszym rozdziałem, 
jeżeli rejestrujący produkuje lub importuje 
taką substancję w ilości co najmniej 10 ton
rocznie.

1. Bez uszczerbku dla art. 4 dyrektywy 
98/24/WE przeprowadza się ocenę 
bezpieczeństwa chemicznego i sporządza się 
raport bezpieczeństwa chemicznego dla 
wszystkich substancji podlegających 
rejestracji zgodnie z niniejszym rozdziałem, 
jeżeli rejestrujący produkuje lub importuje 
taką substancję w ilości co najmniej 1 tony
rocznie.

Or. en

Uzasadnienie

REACH nie powinien być „cmentarzyskiem danych”. Ocena bezpieczeństwa chemicznego jest 
ważna dla systemu opierającego się na ryzyku i zarządzania ryzykiem, zalecając po prostu
użytkownikom chemikaliów bezpieczne postępowanie z nimi. Niniejsza poprawka zapewnia, 
że zarządzanie ryzykiem będzie dostępne dla substancji w ilości powyżej 1 tony rocznie oraz 
że zostaną zidentyfikowane chemikalia wzbudzające szczególnie duże obawy. Odpowiednia 
część poprawki 110 została złożona ponownie. (Tzampazi + Hegyi i inni + Krupa)

Dane są potrzebne dla zagwarantowania, że można będzie przeprowadzić uproszczoną ocenę 
ryzyka na podstawie raportu bezpieczeństwa chemicznego. Odpowiednia część poprawki 110 
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została złożona ponownie. (Wijkman i inni)

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 158
ARTYKUŁ 14 USTĘP 2 AKAPIT PIERWSZY A (nowy)

Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do 
nanocząstek.

Or. en

(Nowa poprawka – artykuł 62 ust. 2 lit. d) dla uwzględnienia zmodyfikowanej opinii
SCENIHR z dnia 10 marca 2006 r.)

Uzasadnienie

Ze względu na małe rozmiary nanocząstki mają o wiele większą powierzchnię w stosunku do 
swojej masy niż normalne cząstki. Powierzchnia z kolei decyduje o reaktywności, która 
odgrywa kluczową rolę przy ocenie toksyczności. Według SCENIHR koncentrowanie się na 
produkcji wyrażonej w jednostkach masy, a nie na rozmiarze cząstki może spowodować 
poważne niedoszacowanie potencjalnego udziału nanocząstek w ogólnym ryzyku związanym z 
substancją. Dlatego też minimalne progi umożliwiające pominięcie wymogu raportów 
bezpieczeństwa chemicznego nie powinny być stosowane do opracowanych nanocząstek.

Poprawkę złożyli Dagmar Roth-Behrendt + Anne Laperrouze, Vittorio Prodi + Cristina 
Gutiérrez-Cortines + Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 159
ARTYKUŁ 14 USTĘP 2A (nowy)

2a. Zgodnie z ust. 1 ocena bezpieczeństwa 
chemicznego i raport bezpieczeństwa 
chemicznego nie muszą być wykonywane 
dla substancji sklasyfikowanych jako 
niebezpieczne zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG ani dla substancji należących 
do kategorii PBT lub vPvB obecnych w 
preparatach w postaci bryły, wyłączonych z 
etykietowania zgodnie z dyrektywą 
1999/45/WE, art. 12 ust. 2 i 67/548/WE, 
załącznik VI art. 9 ust. 3.

Or. en
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Uzasadnienie

Reinstates amendments 422 and 960 as adopted in first reading. The risk for human health or 
the environment from substances bound in massive preparations is very limited and, 
accordingly, no labelling is required by existing legislation. Therefore, the obligation to 
perform chemical safety assessments and -reports can be dispensed under the same 
conditions as the labelling. (Roth-Behrendt)

Certain preparations, such as mixtures of rubber, are exempt from labelling pursuant to 
Directive 1999/45/EC, Article 12(2), because they do not present any danger to the 
environment or human health through inhalation, ingestion or contact with the skin.

Incorporating the proposed amendment into Article 14 would harmonise the provisions of 
REACH with Recital 28, with the provisions of Directive 1999/45/EC and with the regulation 
itself, which does not require a chemical safety assessment for substances in preparations 
which are not dangerous. (Laperrouze & Prodi)

This amendment reinstates amendments 422 and 960 tabled to the plenary and approved in 
first reading.

CSA of a dangerous substance in preparations is not required by REACH when the 
preparation is not classified as dangerous. Additionally Recital 28 indicates that these 
provisions should equally apply to preparations that are solid mixtures of substances until a 
specific shape is given to such a preparation that transforms it into an article.

Some massive preparations are exempted from labelling according to directive 1999/45/EC 
Art.12.2 exempt massive preparation because they don't pose any danger to the environment 
or human health. (Gutierrez-Cortines + Oomen-Ruijten)

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 160
ARTYKUŁ 14 USTĘP 4, CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

4. Jeżeli w wyniku zastosowania etapów a)-
d) wymienionych w ust. 3 producent lub 
importer dochodzi do wniosku, że substancja 
spełnia kryteria klasyfikacji jako 
niebezpieczna zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG lub oceniono ją jako należącą 
do kategorii PBT lub vPvB, ocena 
bezpieczeństwa chemicznego obejmuje 
następujące etapy dodatkowe:

4. W przypadku nanocząstek lub jeżeli w 
wyniku zastosowania etapów a)-d) 
wymienionych w ust. 3 producent lub 
importer dochodzi do wniosku, że substancja 
spełnia kryteria klasyfikacji jako 
niebezpieczna zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG lub oceniono ją jako należącą 
do kategorii PBT lub vPvB, ocena 
bezpieczeństwa chemicznego obejmuje 
następujące etapy dodatkowe:

Or. en
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(Nowa poprawka – artykuł 62 ust. 2 lit. d) dla uwzględnienia zmodyfikowanej opinii
SCENIHR z dnia 10 marca 2006 r.)

Uzasadnienie

Według SCENIHR „ze względu na określone właściwości nanocząstek i preparatów
nanocząstek, próby zwykle przeprowadzane dla określenia toksyczności produktów mogą nie 
być wystarczające do wykrycia wszystkich możliwych niekorzystnych skutków nanocząstek”. 
Dlatego nie należy polegać wyłącznie na standardowym badaniu w celu określenia ryzyka 
jako warunku wstępnego do oceny narażenia. Ocena narażenia powinna zostać wykonana dla 
wszystkich opracowanych nanocząstek, niezależnie od wyników standardowych badań 
toksyczności.

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 161
ARTYKUŁ 15

1. Substancje czynne i składniki obojętne
produkowane lub importowane w celu 
wyłącznego stosowania w środkach ochrony 
roślin i wymienione w załączniku I do 
dyrektywy 91/414/EWG lub w 
rozporządzeniu (EWG) nr 3600/92, 
rozporządzeniu (WE) nr 703/2001, 
rozporządzeniu (WE) nr 1490/2002, decyzji 
2003/565/WE i wszelkie substancje, dla 
których decyzja Komisji o kompletności 
dossier została podjęta stosownie do art. 6 
dyrektywy 91/414/EWG traktuje się jako 
zarejestrowane, a ich rejestrację traktuje się 
jako kompletną w zakresie produkcji lub 
importu w celu zastosowania jako środki 
ochrony roślin, a zatem za spełniającą 
wymagania rozdziału 1 i 5 niniejszego 
Tytułu.

1. Substancje czynne, o ile są produkowane 
lub importowane w celu stosowania w 
środkach ochrony roślin i zostały 
wymienione w załączniku I do dyrektywy 
91/414/EWG lub w rozporządzeniu (EWG) 
nr 3600/92, rozporządzeniu (WE) nr 
703/2001, rozporządzeniu (WE) nr 
1490/2002, decyzji 2003/565/WE i wszelkie 
substancje, dla których decyzja Komisji o 
kompletności dossier została podjęta 
stosownie do art. 6 dyrektywy 91/414/EWG 
oraz składniki obojętne, o ile są 
produkowane lub importowane w celu 
stosowania w środkach ochrony roślin, 
zatwierdzonych przez dyrektywę 
91/414/EWG, traktuje się jako 
zarejestrowane, a ich rejestrację traktuje się 
jako kompletną w zakresie produkcji lub 
importu w celu zastosowania jako środki 
ochrony roślin, a zatem za spełniającą 
wymagania rozdziału 1 i 5 niniejszego 
Tytułu.

2. Substancje czynne produkowane lub 
importowane w celu wyłącznego stosowania 
w produktach biobójczych i wymienione w 
załączniku I, IA lub IB do dyrektywy 
98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 16 lutego 1998 r. dotycząca 

2. Substancje czynne, o ile są produkowane 
lub importowane w celu stosowania w 
produktach biobójczych i wymienione w 
załączniku I, IA lub IB do dyrektywy 
98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 16 lutego 1998 r. dotycząca 
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wprowadzania do obrotu produktów 
biobójczych lub w rozporządzeniu Komisji 
(WE) nr 2032/2003 z dnia 4 listopada 2003 
r. w sprawie drugiej fazy 10-letniego 
programu pracy określonego w art. 16 ust. 2 
dyrektywy 98/8/WE do momentu 
określonego datą decyzji, o której mowa w 
art. 16 ust. 2 akapit drugi dyrektywy 
98/8/WE, uznaje się za zarejestrowane, a ich 
rejestrację uznaje się za kompletną w 
zakresie produkcji lub importu dla 
zastosowania w produktach biobójczych, a 
zatem za spełniającą wymagania rozdziału 1 
i 5 niniejszego Tytułu.

wprowadzania do obrotu produktów 
biobójczych lub w rozporządzeniu Komisji 
(WE) nr 2032/2003 z dnia 4 listopada 2003 
r. w sprawie drugiej fazy 10-letniego 
programu pracy określonego w art. 16 ust. 2 
dyrektywy 98/8/WE do momentu 
określonego datą decyzji, o której mowa w 
art. 16 ust. 2 akapit drugi dyrektywy 
98/8/WE, uznaje się za zarejestrowane, a ich 
rejestrację uznaje się za kompletną w 
zakresie produkcji lub importu dla 
zastosowania w produktach biobójczych, a 
zatem za spełniającą wymagania rozdziału 1 
i 5 niniejszego Tytułu.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wprowadza niezbędne wyjaśnienie do wspólnego stanowiska Rady. Substancje 
powinny zostać uznane za zarejestrowane, jeżeli dotyczy to produktu ochrony roślin lub 
produktu biobójczego. Inne zastosowania muszą być rejestrowane (patrz poprawka 466 
przyjęta w pierwszym czytaniu, która wyklucza substancje wykorzystywane w produktach 
ochrony roślin i produktach biobójczych, między innymi z rozdziału dotyczącego rejestracji.)

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 162
ARTYKUŁ 17 USTĘP 3 AKAPIT PIERWSZY

3. Ust. 2 ma zastosowanie do półproduktów 
wyodrębnianych w miejscu wytwarzania 
wyłącznie wtedy, gdy producent potwierdzi, 
że dana substancja jest produkowana i 
stosowana w warunkach ściśle 
kontrolowanych i podczas wszystkich jej 
etapów istnienia jest dokładnie oddzielona 
przy zastosowaniu środków technicznych. 
W celu minimalizacji emisji i wszelkiego 
wynikającego z niej narażenia stosowane są 
procedury kontroli i procedury 
postępowania.

3. Ust. 2 ma zastosowanie do półproduktów 
wyodrębnianych w miejscu wytwarzania 
wyłącznie wtedy, gdy producent potwierdzi, 
że dana substancja jest produkowana i 
stosowana w warunkach ściśle 
kontrolowanych i podczas wszystkich jej 
etapów istnienia jest dokładnie oddzielona 
przy zastosowaniu środków technicznych
lub że wprowadził właściwe środki 
zarządzania ryzykiem, zidentyfikowane na 
podstawie oceny ryzyka dla zdrowia i 
środowiska naturalnego. W celu 
minimalizacji emisji i wszelkiego 
wynikającego z niej narażenia stosowane są 
procedury kontroli i procedury 
postępowania.



PE 378.589v01-00 84/119 AM\629993PL.doc

PL

Or. fr

Uzasadnienie

Jenakowo możliwe jest kontrolowanie ryzyka związanego z procesem produkcji lub 
stosowania zarówno za pomocą środków rygorystycznego ograniczania, jak i poprzez 
wdrożenie odpowiednich środków w celu zarządzania ryzykiem zidentyfikowanym na 
podstawie oceny zagrożenia dla zdrowia i środowiska naturalnego.

Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 163
ARTYKUŁ 19 USTĘP 2 LITERA C)

c) nie zgadza się on z wiodącym 
rejestrującym co do wyboru informacji.

c) nie zgadza się on z wiodącym 
rejestrującym co do wyboru informacji.

Agencja dokonuje oceny tego wyjaśnienia i 
podejmuje decyzję w sprawie jego 
akceptacji. W przypadku braku akceptacji, 
przedsiębiorstwo jest zobowiązane do 
wspólnego przedłożenia danych.

Or. es

Uzasadnienie

Zgodnie z obecnym brzmieniem kryteria, według których producenci i importerzy mogą 
przedłożyć oddzielne informacje, są bardzo niejasne i trudne do uzasadnienia i oceny. Mimo 
że następne artykuły nakładają na Agencję odpowiedzialność za ocenianie tego typu 
uzasadnienia, nie wskazano, jakie działanie należy podjąć, jeżeli uzasadnienie jest 
niewłaściwe.

Poprawkę złożyła Amalia Sartori

Poprawka 164
ARTYKUŁ 22 USTĘP 1 LITERA C)

c) zmian rocznej lub całkowitej ilości 
produkcji lub importu, jeżeli skutkują one 
zmianą zakresu wielkości obrotu, w tym 
zaprzestaniem produkcji lub importu;

c) zmian ilości obliczanych na podstawie 
średnich wielkości produkcji w ciągu 
ostatnich trzech lat, wytworzonych lub 
importowanych, jeżeli skutkują one zmianą 
zakresu wielkości obrotu, w tym 
zaprzestaniem produkcji lub importu;
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Or. en

Poprawkę złożyli Dagmar Roth-Behrendt + Holger Krahmer

Poprawka 165
ARTYKUŁ 23

1. Przepisów art. 5, art. 6, art. 7 ust. 1 i art. 
21 nie stosuje się do …* do następujących 
substancji:

1. Przepisów art. 5, art. 6 i art. 21 nie stosuje 
się do …* do następujących substancji:

a) substancji wprowadzonych, 
zaklasyfikowanych zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG jako rakotwórcze, mutagenne 
lub działające szkodliwie na rozrodczość, 
kategorii 1 i 2, które zostały 
wyprodukowane na terytorium Wspólnoty 
lub importowane przez producenta lub 
importera co najmniej raz po …* w ilości co 
najmniej 1 tony rocznie;

a) substancji wprowadzonych, 
zaklasyfikowanych zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG jako rakotwórcze, mutagenne 
lub działające szkodliwie na rozrodczość, 
kategorii 1 i 2, które zostały 
wyprodukowane na terytorium Wspólnoty 
lub importowane przez producenta lub 
importera co najmniej raz po …* w ilości co 
najmniej 1 tony rocznie;

b) substancji wprowadzonych, 
zaklasyfikowanych jako działające bardzo 
toksycznie na organizmy wodne, które mogą 
powodować długo utrzymujące się 
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym 
(R50/53) zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG 
i wyprodukowanych na terytorium 
Wspólnoty lub importowanych przez 
producenta lub importera co najmniej raz po 
…** w ilości co najmniej 100 ton rocznie;

b) substancji wprowadzonych, 
zaklasyfikowanych jako działające bardzo 
toksycznie na organizmy wodne, które mogą 
powodować długo utrzymujące się 
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym 
(R50/53) zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG 
i wyprodukowanych na terytorium 
Wspólnoty lub importowanych przez 
producenta lub importera co najmniej raz po 
…** w ilości co najmniej 100 ton rocznie;

c) substancji wprowadzonych 
wyprodukowanych na terytorium Wspólnoty 
lub importowanych przez producenta lub 
importera co najmniej raz po …* w ilości co 
najmniej 1000 ton rocznie.

c) substancji wprowadzonych 
wyprodukowanych na terytorium Wspólnoty 
lub importowanych przez producenta lub 
importera co najmniej raz po …* w ilości co 
najmniej 1000 ton rocznie.

2. Do …** nie stosuje się przepisów art. 5, 
art. 6, art. 7 ust. 1 i art. 21 w przypadku 
substancji wprowadzonych, 
wyprodukowanych na terytorium Wspólnoty 
lub importowanych przez producenta lub 
importera co najmniej raz po …*, w ilości 
co najmniej 100 ton rocznie.

2. Do …** nie stosuje się przepisów art. 5, 
art. 6 i art. 21 w przypadku substancji 
wprowadzonych, wyprodukowanych na 
terytorium Wspólnoty lub importowanych 
przez producenta lub importera co najmniej 
raz po …*, w ilości co najmniej 100 ton 
rocznie.

3. Przez okres od …*** nie stosuje się 
przepisów art. 5, art. 6, art. 7 ust. 1 i art. 21 
w przypadku substancji wprowadzonych, 

3. Przez okres od …*** nie stosuje się 
przepisów art. 5, art. 6 i art. 21 w przypadku 
substancji wprowadzonych, 
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wyprodukowanych na terytorium Wspólnoty 
lub importowanych przez producenta lub 
importera co najmniej raz po …*, w ilości 
co najmniej 1 tony rocznie.

wyprodukowanych na terytorium Wspólnoty 
lub importowanych przez producenta lub 
importera co najmniej raz po …*, w ilości 
co najmniej 1 tony rocznie.

* 3 lata od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.
** Data wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

* 3 lata od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.
** Data wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Przywraca daty dostosowania się ze wstępnego wniosku Komisji. Połączone z poprawką do 
art. 7 tego samego autora. (Roth-Behrendt)

Proponowana zmiana art. 23 ma na celu wprowadzenie spójności z proponowanym 
ostatecznym terminem wejścia w życie art. 7 i nie kwestionuje zasady stopniowego 
wprowadzania w życie REACH dla substancji wprowadzonych. (Krahmer)

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 166
ARTYKUŁ 23 USTĘP 1 CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

1. Przepisów art. 5, art. 6, art. 7 ust. 1 i art. 
21 nie stosuje się do …* do następujących 
substancji:

1. Przepisów art. 5, art. 6, art. 7 ust. 1, art. 
14, art. 17, art. 18 i art. 21 nie stosuje się do 
…* do następujących substancji:

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka dodaje okresy przejściowe dla rejestracji półproduktów oraz dla przeprowadzenia 
oceny bezpieczeństwa chemicznego.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt + Urszula 
Krupa + Evangelia Tzampazi + Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, 

Åsa Westlund

Poprawka 167
ARTYKUŁ 23 USTĘP 2

2. Do …** nie stosuje się przepisów art. 5, 2. Do …** nie stosuje się przepisów art. 5, 
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art. 6, art. 7 ust. 1 i art. 21 w przypadku 
substancji wprowadzonych, 
wyprodukowanych na terytorium Wspólnoty 
lub importowanych przez producenta lub 
importera co najmniej raz po dacie wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia, w ilości 
co najmniej 100 ton rocznie.

art. 6, art. 7 ust. 1 i art. 21 w przypadku
substancji wprowadzonych 
sklasyfikowanych jako bardzo toksyczne dla 
organizmów wodnych, mogących 
powodować długotrwałe negatywne skutki 
dla środowiska wodnego (R50/53) zgodnie z 
dyrektywą 67/548/EWG i wytwarzanych we 
Wspólnocie lub importowanych w ilości co 
najmniej 1 tony rocznie na jednego 
producenta lub importera; lub w przypadku
substancji wprowadzonych, 
wyprodukowanych na terytorium Wspólnoty 
lub importowanych przez producenta lub 
importera co najmniej raz po dacie wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia, w ilości 
co najmniej 100 ton rocznie.

Or. en

(Poprawka 374 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Dodatkowe wyznaczenie priorytetów w oparciu o ryzyko: substancje – w ilościach poniżej 
100 ton – toksyczne dla organizmów wodnych i mogące powodować długotrwałe negatywne 
skutki, powinny zostać dodane do drugiego etapu rejestracji. W przeciwnym wypadku te 
niebezpieczne substancje mogłyby zostać zarejestrowane dopiero po 11 latach. (Schlyter i 
inni)

Niniejsza poprawka podkreśla znaczenie kwestii ryzyka w wyznaczaniu priorytetów w 
procesie rejestracji oraz zapewnia większą spójność z istniejącymi przepisami. Poprawka 374 
została złożona ponownie. (Krupa + Tzampazi + Hegyi i inni)

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 168
ARTYKUŁ 25 USTĘP -1 (nowy)

-1. Producenci lub importerzy udostępniają 
sobie nawzajem informacje określone w 
art. 10 lit. a) pkt vi) i vii) w celach 
rejestracyjnych, by uniknąć w ten sposób 
powielania badań.
Poza sprawami wymagającymi danych z 
badań na zwierzętach, gdyby:
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a) koszty udostępniania informacji były zbyt 
wysokie; 
b) dane nie dotyczyły danej substancji; lub
c) informacje były objęte tajemnicą 
handlową i rejestrujący słusznie uważał, że 
może ponieść stratę w związku z wymogiem
udostępniania tych informacji,
rejestrujący przedkłada Agencji 
uzasadnienie dla nieudostępnienia 
informacji w części lub w całości.
Na wniosek innego potencjalnego 
rejestrującego i po wniesieniu opłaty 
Agencja rozpatruje, czy uzasadnienie jest 
należycie umotywowane. MŚP wnoszą 
jedynie obniżoną opłatę. Jeżeli Agencja 
stwierdzi, że uzasadnienie nie jest należycie 
umotywowane, pierwotny rejestrujący nie 
uzyskuje zwolnienia z udostępniania 
informacji i zostaje on obciążony kosztami
poniesionymi przez Agencję w związku z 
rozpatrzeniem sprawy. W takich 
przypadkach wniesiona opłata zostaje 
zwrócona.
Uzasadnienie nie jest wymagane w 
odniesieniu do nieudostępniania danych 
fizykochemicznych określonych w sekcji 5 
załączników VII i VIII.

Or. en

Uzasadnienie

Odpowiada poprawce 379 przyjętej w pierwszym czytaniu.

Zapewnia zgodność z art. 11 ust. 3 wspólnego stanowiska. Niniejsza poprawka została 
złożona w celu zapewnienia bardziej adekwatnych warunków naliczania kosztów 
udostępniania danych. Udostępnianie danych pozostaje obowiązkowe, o ile ciężar nałożony 
na zaangażowane strony nie jest niewspółmiernie wysoki.

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 169
ARTYKUŁ 25 USTĘP 3
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3. Wszelkie podsumowania przebiegu 
badań lub szczegółowe podsumowania 
przebiegu badań, przedłożone co najmniej 
10 lat wcześniej w toku rejestracji 
dokonywanej na mocy niniejszego 
rozporządzenia, mogą być wykorzystywane 
do celów rejestracji przez innego 
producenta lub importera.

3. Wszelkie podsumowania lub szczegółowe 
podsumowania przebiegu badań, dotyczące 
zarówno badań na zwierzętach, jak i 
innych, przedłożone co najmniej 15 lat 
wcześniej w toku rejestracji dokonywanej na 
mocy niniejszego rozporządzenia, mogą być 
swobodnie udostępnione przez Agencję 
wszystkim innym rejestrującym lub 
potencjalnym rejestrującym.

Or. en

Uzasadnienie

Odpowiada poprawce 383 przyjętej w pierwszym czytaniu.

Zapewnia spójność rozporządzenia REACH z innymi rozporządzeniami UE (jak 
rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych).

Poprawkę złożyli Amalia Sartori + Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone

Poprawka 170
ARTYKUŁ 25A (nowy)

1. Producenci lub importerzy substancji
zarówno wyizolowanej, jak i wchodzącej w 
skład preparatu, niezamierzający składać 
wniosku o jej rejestrację, powiadamiają o 
tym fakcie Agencję oraz dalszych 
użytkowników.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, jest 
przedstawiane
a) 12 miesięcy przed terminem określonym 
w art. 23 ust. 1 dla substancji 
wprowadzonych, wytwarzanych lub 
importowanych w ilości co najmniej 
1000 ton rocznie;
b) 24 miesiące przed terminem określonym 
w art. 23 ust. 2 dla substancji 
wprowadzonych, wytwarzanych lub 
importowanych w ilości co najmniej 
100 ton rocznie;
c) 36 miesięcy przed terminem określonym 
w art. 23 ust. 3 dla substancji 
wprowadzonych, wytwarzanych lub 
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importowanych w ilości co najmniej 1 tony 
rocznie;
3. Jeżeli producent lub importer nie 
powiadomi Agencji lub dalszych 
użytkowników o zamiarze nierejestrowania 
substancji, zobowiązany jest do złożenia 
wniosku o rejestrację substancji.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu ochronę dalszych użytkowników przed zagrożeniem wynikającym ze
stosowania niezarejestrowanej substancji (poprawka 121 z pierwszego czytania). (Foglietta i 
Poli Bortone) 

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 171
ARTYKUŁ 27 USTĘP 1

1. W przypadku gdy substancja została 
zarejestrowana nie dawniej, niż w ciągu
ostatnich 10 lat, o czym mowa w art. 26 ust. 
3, potencjalny rejestrujący:
a) zwraca się, w przypadku informacji 
dotyczących badań na zwierzętach 
kręgowych, oraz
b) może zwrócić się, w przypadku 
informacji nie dotyczących badań na 
zwierzętach kręgowych,
do poprzednich rejestrujących z prośbą o 
informacje, których potrzebuje w związku z 
art. 9 lit. a) pkt vi) i vii) w celu dokonania 
rejestracji.

1. W przypadku substancji już 
zarejestrowanych nie wcześniej niż w ciągu 
ostatnich 15 lat, potencjalny rejestrujący 
zwraca się do poprzednich rejestrujących z 
prośbą o informacje, których potrzebuje w 
związku z art. 9 lit. a) pkt vi) i vii) w celu 
dokonania rejestracji.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zapewnia spójność rozporządzenia REACH z innymi rozporządzeniami UE (jak 
rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych). Zgodnie z dyrektywą 67/548/WE w 
sprawie zgłaszania nowych substancji, kosztowne badania są objęte nieograniczoną ochroną
praw własności.
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Poprawkę złożyły Lena Ek + Amalia Sartori

Poprawka 172
ARTYKUŁ 27 USTĘP 5A (nowy)

5a. Jeżeli potencjalny rejestrujący nie 
ureguluje swojego udziału w kosztach 
badań obejmujących badania na 
zwierzętach kręgowych lub innych badań 
mogących zapobiec wykorzystywaniu 
zwierząt w badaniach, nie będzie mógł 
zarejestrować swojej substancji.

Or. en

Uzasadnienie

Rejestrujący, którzy nie uczestniczą w kosztach badań, nie powinni mieć prawa do rejestracji. 
Poprawka identyczna jak poprawka 135 z pierwszego czytania. (Ek)

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 173
ARTYKUŁ 27 USTĘP 6

6. W ciągu jednego miesiąca od otrzymania 
informacji, o których mowa w ust. 4, 
Agencja udziela potencjalnemu 
rejestrującemu pozwolenia na odwoływanie 
się w dokumentacji rejestracyjnej do 
informacji, o które się zwraca. Poprzednim 
rejestrującym, którzy udostępniają 
potencjalnemu rejestrującemu pełny raport 
badawczy, przysługuje roszczenie o zwrot 
przez potencjalnego rejestrującego równej 
części kosztów poniesionych przez nich w 
związku z badaniami, którego to roszczenia 
można dochodzić przed sądami krajowymi.

6. Poprzedni rejestrujący ma miesiąc od 
otrzymania informacji, o których mowa w 
ust. 4, na poinformowanie potencjalnego 
rejestrującego i Agencji o kosztach 
poniesionych na odnośne badanie. Na 
wniosek potencjalnego rejestrującego 
Agencja podejmuje decyzję o udostępnieniu
mu podsumowań lub szczegółowych 
podsumowań przebiegu badań, w 
zależności od przypadku, lub ich wyników. 
Następuje to po otrzymaniu dowodu wpłaty 
na rzecz poprzedniego rejestrującego lub 
rejestrujących udziału w wykazanych przez 
niego kosztach, obliczonych według 
wytycznych przyjętych przez Agencję 
zgodnie z art. 76 ust. 3 lit. f).

Or. en



PE 378.589v01-00 92/119 AM\629993PL.doc

PL

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka chroni prawa własności właściciela danych. W przypadku sporu 
pomiędzy właścicielem danych a wnioskodawcą, udział w kosztach powinien być ustalany w 
oparciu o wytyczne Agencji.

Poprawkę złożyli Johannes Blokland + Lena Ek + Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone

Poprawka 174
ARTYKUŁ 28 USTĘP 1 LITERY DA) I DB) (nowe)

da) krótki, ogólny opis zidentyfikowanych
zastosowań; jako minimum wstępnych 
informacji na temat zastosowania i 
kategorii narażenia, jak określone w sekcji 
6 załącznika VI;
db) listę zastosowań, które planuje on 
dzięki rejestracji.

Or. en

(Przywrócenie poprawek 139 i 368 przyjętych w pierwszym czytaniu)

Uzasadnienie

A downstream user (DU) requires the following data of a substance he uses in his 
preparations: 

- is the substance going to be registered, 
- who will register the substance, 
- when will it be registered 
- which uses are identified

If the DU has no access to all of these data or only in a very late stage he may be confronted 
with a ’non-registration’ or a ’not identified use’ and therewith left with a too short time 
frame to make his supplier reconsider the registration or identified use, or run the cycle of 
reformulation (without the non-registered substance) (Blokland)

This is necessary to enable downstream users access to adequate pre-registration data, thus 
enabling them to fulfil their obligations under REACH on time. Minor changes from first 
reading amendments 368 and 139. (Ek)

The development of an appropriate and consistent communication system based on risk will 
provide consumers with the necessary information and advice to enable them to use 
chemicals and preparations containing them safely and effectively. (Am. 368; 139). (Foglietta 
& Poli Bortone)
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Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 175
ARTYKUŁ 28 USTĘP 1 LITERA D)A (nowa)

da) krótki ogólny opis zidentyfikowanych
zastosowań; jako minimum wstępnych 
informacji na temat zastosowania i 
kategorii narażenia, zgodnie z sekcją 6 
załącznika VI;

Or. en

Uzasadnienie

Odpowiada poprawce 368 przyjętej w pierwszym czytaniu.

Zgodnie z rozporządzeniem REACH dalsi użytkownicy potrzebują danych o substancji, którą 
stosują w swoich preparatach, takich jak: kto zarejestruje określoną substancję i kiedy to 
nastąpi oraz jakie jawne zastosowania zostały zidentyfikowane. Jeżeli dalszy użytkownik nie 
ma dostępu do tych danych lub uzyska je na bardzo późnym etapie, może on stanąć przed 
problemem „nierejestrowania” lub „niezidentyfikowanego zastosowania” i tym samym 
pozostanie mu zbyt mało czasu na skłonienie dostawcy do ponownego rozważenia rejestracji 
lub włączenia dodatkowego zidentyfikowanego zastosowania, by przeprowadzić cykl zmiany 
składu, a następnie akceptacji przez klienta.

Poprawkę złożyła Avril Doyle

Poprawka 176
ARTYKUŁ 28 USTĘP 3A (nowy)

3a. Agencja
a) w ciągu miesiąca od upływu terminów 
podanych w ust. 2 udostępnia publicznie w 
Internecie listę substancji wstępnie 
zarejestrowanych zgodnie z tymi ustępami. 
Lista zawiera tylko nazwy substancji, 
łącznie z ich numerami EINECS i CAS, 
jeżeli są one dostępne;
b) jeżeli ta sama substancja została już 
zarejestrowana wcześniej w okresie 
krótszym niż 10 lat, bezzwłocznie informuje 



PE 378.589v01-00 94/119 AM\629993PL.doc

PL

potencjalnych rejestrujących o nazwie i 
adresie poprzednich rejestrujących oraz o 
odpowiednich podsumowaniach lub 
szczegółowych podsumowaniach przebiegu 
badań, w zależności od przypadku, które 
zostały już przez nich złożone. 
Dostępne wyniki badań muszą być 
udostępniane potencjalnym rejestrującym.

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 142 z pierwszego czytania.

Poprawkę złożyła Lena Ek

Poprawka 177
ARTYKUŁ 28 USTĘP 5

5. Agencja do…* publikuje na swej stronie 
internetowej listę substancji, o których 
mowa w ust. 1 lit. a) i d). Lista ta obejmuje 
wyłącznie nazwy substancji, w tym ich 
numery EINECS i CAS, jeżeli są dostępne, 
i inne kody identyfikujące.

5. Agencja prowadzi rejestr substancji, 
zawierający informacje określone w art. 28 
ust. 1.

5a. W ciągu miesiąca od upływu okresu 
wymienionego w art. 28 ust. 2 Agencja 
publikuje na swojej stronie internetowej 
rejestr substancji, wskazując:
a) nazwę substancji, a w odpowiednich 
przypadkach również grupę substancji, w 
tym ich numery EINECS i CAS, jeżeli są 
one dostępne;
b) nazwę i adres producenta lub importera,
lub w odpowiednich przypadkach, nazwisko 
i adres osoby reprezentującej go zgodnie z 
art. 4 w myśl sekcji 1 załącznika VI;
c) ogólny opis zidentyfikowanych 
zastosowań; przynajmniej wstępne 
informacje o zastosowaniu i narażeniu 
zgodnie z art. 28 ust. 1 lit. e) i f);
d) pierwszy termin rejestracji każdej 
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substancji, zgodnie z art. 23.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić dalszym użytkownikom dostęp do odpowiednich danych z wstępnej 
rejestracji, umożliwiając im tym samym wywiązanie się na czas ze zobowiązań wynikających 
z rozporządzenia REACH. Częściowe przeformułowanie poprawki 371 z pierwszego czytania
uwzględniające wyjaśnienie, że rejestr powinien zostać udostępniony przez Radę.

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 178
ARTYKUŁ 28 USTĘP 5

5. Agencja do…* publikuje na swej stronie 
internetowej listę substancji, o których 
mowa w ust. 1 lit. a) i d). Lista ta obejmuje 
wyłącznie nazwy substancji, w tym ich 
numery EINECS i CAS, jeżeli są dostępne, 
i inne kody identyfikujące.

5. Agencja prowadzi rejestr substancji, 
zawierający informacje określone w art. 28 
ust. 1.

5a. W ciągu miesiąca od upływu okresu 
wymienionego w art. 28 ust. 2 Agencja 
publikuje wszystkie wstępnie
zarejestrowane substancje w rejestrze
substancji, wskazując:
a) nazwę substancji, a w odpowiednich 
przypadkach również grupę substancji, w 
tym ich numery EINECS i CAS, jeżeli są 
one dostępne;
b) nazwę i adres producenta lub importera, 
a w odpowiednich przypadkach nazwisko i 
adres osoby reprezentującej go, zgodnie z 
art. 4 w myśl sekcji 1 załącznika VI;
c) ogólny opis zidentyfikowanych 
zastosowań; przynajmniej wstępne 
informacje o zastosowaniu i narażeniu 
zgodnie z art. 28 ust. 1 lit. e) i f);
d) pierwszy termin rejestracji każdej 
substancji zgodnie z art. 23.

Or. en
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Uzasadnienie

Odpowiada poprawce 371 przyjętej w pierwszym czytaniu.

Zgodnie z rozporządzeniem REACH należy zapewnić dalszym użytkownikom dostęp do 
odpowiednich danych dotyczących wstępnej rejestracji, tak aby mieli oni możliwość
skłonienia dostawcy do ponownego rozważenia rejestracji lub włączenia dodatkowego 
zidentyfikowanego zastosowania w przypadku, gdy dostawca nie dokonał wstępnej rejestracji 
substancji dla określonego zastosowania.

Poprawkę złożyli Amalia Sartori + Chris Davies

Poprawka 179
ARTYKUŁ 28 USTĘP 5

5. Agencja do…* publikuje na swej stronie 
internetowej listę substancji, o których 
mowa w ust. 1 lit. a) i d). Lista ta obejmuje 
wyłącznie nazwy substancji, w tym ich 
numery EINECS i CAS, jeżeli są dostępne, i 
inne kody identyfikujące.

5. Agencja do…* publikuje na swej stronie 
internetowej listę substancji, o których 
mowa w ust. 1 lit. a) i d). Lista ta obejmuje 
wyłącznie nazwy substancji, w tym ich 
numery EINECS i CAS, jeżeli są dostępne, i 
inne kody identyfikujące.

Jeżeli ta sama substancja była już 
zarejestrowana wcześniej w okresie 
krótszym niż 10 lat, Agencja bezzwłocznie
informuje potencjalnych rejestrujących o 
nazwie i adresie poprzednich rejestrujących
oraz o odpowiednich podsumowaniach lub 
szczegółowych podsumowaniach przebiegu 
badań, w zależności od przypadku, które 
zostały już przez nich złożone. Dostępne 
badania muszą być udostępniane 
potencjalnym rejestrującym.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 142 przyjęta w pierwszym czytaniu, mająca zapewnić po 10 latach liberalizację 
danych dotyczących badań. Zapewnia to przedsiębiorstwom odpowiedni czas na zwrot 
inwestycji i zapewnia MŚP dostęp do danych z badań, których potrzebują do utrzymania 
działalności. (Davies)
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Poprawkę złożyli Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt + Frieda 
Brepoels, Anders Wijkman

Poprawka 180
ARTYKUŁ 28 USTĘP 5

5. Agencja do…* publikuje na swej stronie 
internetowej listę substancji, o których 
mowa w ust. 1 lit. a) i d). Lista ta obejmuje 
wyłącznie nazwy substancji, w tym ich 
numery EINECS i CAS, jeżeli są dostępne, i 
inne kody identyfikujące.

5. Agencja do…* publikuje na swej stronie 
internetowej listę substancji, o których 
mowa w ust. 1 lit. a) i d). Lista ta obejmuje 
nazwy substancji, ich numery EINECS i 
CAS, jeżeli są dostępne, i inne kody 
identyfikujące oraz informacje 
udostępnione na podstawie art. 28 ust. 1a i 
4a, a w odpowiednich przypadkach również
grupę substancji.

Or. en

(Odpowiednia część poprawki 371 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Linked to amendments 14 and 16 of the rapporteur of Article 28(1a) and (4a). Existing data 
from animal tests and other information that could prevent animal experimentation should be 
published as early as possible in order to prevent duplicate animal testing and save costs for 
industry, particularly SMEs. (Lucas & others)

Linked to Amendments of Article 28(1a) and (4a). Conform EP Amendment 371, the chemical 
group to which a substance belongs as well as existing data from animal tests and other 
information that could prevent animal experimentation should be published as early as 
possible in order to prevent duplicate animal testing and save costs for industry, particularly 
SMEs. This would also allow for ‘cross-SIEF’ data sharing. (Brepoels & Wijkman)

Poprawkę złożyli Chris Davies + Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Poprawka 181
ARTYKUŁ 28 USTĘP 5A (nowy)

5a. Agencja do…* również publikuje na 
swojej stronie internetowej listę substancji
wprowadzonych, już zarejestrowanych bez 
rejestracji wstępnej. Lista ta obejmuje 
nazwy substancji, ich numery EINECS i 
CAS, jeżeli są one dostępne, i inne kody 
identyfikujące, a w odpowiednich 
przypadkach również grupę substancji.
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* 19 miesięcy od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Successful first reading amendment linked to the amendment of Article 28(5) intended to 
ensure data sharing and, where applicable, read-across from the grouping of substances in 
order to prevent duplicate animal testing and save costs for industry, particularly SMEs. 
(Davies)

Linked to the amendment by the same authors to Article 28(5). A list of phase-in substances 
that have been registered without pre-registration, and the chemical group to which such 
substances belong should also be published as early as possible to ensure data sharing and, 
where applicable, read-across from the grouping of substances in order to prevent duplicate 
animal testing and save costs for industry, particularly SMEs. (Lucas & others)

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 182
ARTYKUŁ 28A (nowy)

Rejestr substancji
1. Agencja prowadzi rejestr substancji, 
zawierający informacje określone w art. 28.
2. W ciągu miesiąca po upływie okresu 
określonego w art. 28 ust. 2 Agencja 
publikuje wszystkie wstępnie 
zarejestrowane substancje w rejestrze 
substancji, wskazując:
a) nazwę substancji, a w odpowiednich 
przypadkach również grupę substancji, w 
tym numery EINECS i CAS, jeżeli są one 
dostępne;
b) w stosownych przypadkach nazwę i adres 
producenta lub importera lub 
przedstawiciela osoby trzeciej pod 
warunkiem, że wyrażona została zgoda 
stosownie do art. 28 ust. 1 lit. ba);
c) krótki, ogólny opis zidentyfikowanych 
zastosowań, zgodnie z art. 28 ust. 1 lit. ca);
d) pierwszy termin rejestracji każdej 
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substancji, zgodnie z art. 23.
3. Agencja publikuje nazwę substancji, a w 
odpowiednich przypadkach również grupę 
substancji, w tym numery EINECS i CAS, 
jeżeli są one dostępne, w odniesieniu do 
której wnioskowano późne zgłoszenie, 
natychmiast po otrzymaniu takiego 
wniosku.
4. W ciągu miesiąca po upływie terminu 
późnego zgłoszenia, stosownie do art. 28 
ust. 2, Agencja aktualizuje rejestr 
substancji, włączając te substancje, dla 
których otrzymano późną wstępną
rejestrację.
5. Agencja publikuje wraz z rejestrem 
substancji, stosownie do ust. 1 i 4, 
wezwanie dla każdego właściciela wyników 
badań na zwierzętach kręgowych, które nie 
są publicznie dostępne, do przedłożenia 
informacji o dostępności tych badań.
6. Każdy właściciel takich badań może 
przedłożyć Agencji informacje o 
dostępności tych badań w ciągu sześciu
miesięcy od publikacji rejestru substancji, 
stosownie do ust. 4, a Agencja włącza te 
informacje do bazy danych zgodnie z art. 28 
ust. 5. Wspomniane badania są 
wykorzystywane zgodnie z art. 30.

Or. en

(Częściowe przywrócenie poprawki 371 przyjętej w pierwszym czytaniu)

Uzasadnienie

Dalszy użytkownik potrzebuje następujących danych o substancji, którą stosuje w swoich 
preparatach:

• czy substancja zostanie zarejestrowana,
• kto zarejestruje substancję,
• kiedy zostanie ona zarejestrowana,
• jakie zastosowania zostały zidentyfikowane.

Jeżeli dalszy użytkownik nie ma dostępu do wszystkich danych lub uzyska je na bardzo 
późnym etapie, może stanąć przed problemem „nierejestrowania” lub „niezidentyfikowanego 
zastosowania” i tym samym pozostanie mu zbyt mało czasu na skłonienie dostawcy do 
ponownego rozważenia rejestracji lub zidentyfikowania zastosowania, aby przeprowadzić 
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cykl zmiany składu (z wyłączeniem niezarejestrowanej substancji).

Poprawkę złożyli Chris Davies, Frédérique Ries + Ria Oomen-Ruijten + Richard Seeber

Poprawka 183
ARTYKUŁ 29 USTĘP 1

1. Producenci i importerzy, którzy 
przedłożyli informacje do Agencji zgodnie z 
przepisami art. 28 dla tej samej substancji 
wprowadzonej, są uczestnikami forum 
wymiany informacji o substancjach (SIEF).

1. Producenci, importerzy i dalsi 
użytkownicy, którzy przedłożyli informacje 
do Agencji zgodnie z przepisami art. 28 dla 
tej samej substancji wprowadzonej, są 
uczestnikami forum wymiany informacji o 
substancjach (SIEF).

Or. en

Uzasadnienie

Successful First Reading amendment. (Davies)

Downstream Users who have shared data should also overtly be recognised as having access 
to SIEF. This right is actually implicitly recognised in Art 28 paragraph 6, which states that 
manufacturers, importers and downstream users may submit information on substances “with 
the intention of being part of the substance information exchange forum…”  It is further 
implicitly recognised in Art 30 paragraph 2 where “the Agency shall specify which registrant 
or downstream user shall perform the test” when SIEF participants cannot agree on which 
participant will conduct a test. (Oomen-Ruijten)

For downstream users who, pursuant to Art. 28(6) of the common position, provide necessary 
data for registration, comparable participation in SIEFs should be possible. In Article 30(2), 
likewise, downstream users are specifically mentioned in connection with registration. This 
amendment therefore serves only to achieve the necessary consistency of the text of the 
regulation and to correct an error which evidently occurred in making the numerous changes 
involved in producing the common position. (Seeber)

Poprawkę złożyły Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Poprawka 184
ARTYKUŁ 29 USTĘP 1

1. Producenci i importerzy, którzy 
przedłożyli informacje do Agencji zgodnie z 
przepisami art. 28 dla tej samej substancji 
wprowadzonej, są uczestnikami forum 
wymiany informacji o substancjach (SIEF).

1. Wszyscy producenci, importerzy i
formulatorzy, którzy przedłożyli informacje 
do Agencji zgodnie z przepisami art. 28 dla 
tej samej substancji wprowadzonej, są 
uczestnikami forum wymiany informacji o 
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substancjach (SIEF).

Or. fr

Uzasadnienie

„Formulatorzy” muszą mieć również dostęp do SIEF, by mogli udostępniać swoje dane o 
ryzykach i narażeniu.

Poprawkę złożyli Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Poprawka 185
ARTYKUŁ 30 USTĘP 1 AKAPIT PIERWSZY

1. Zanim przeprowadzone zostaną badania w 
celu uzyskania informacji wymaganych dla 
celów rejestracji, uczestnik forum SIEF 
sprawdza poprzez komunikację w ramach 
swojego forum SIEF, czy odpowiednie 
wyniki badania są dostępne. Jeżeli 
odpowiednie wyniki badań na zwierzętach 
kręgowych są dostępne w obrębie forum 
SIEF, uczestnik tego forum zwraca się z 
wnioskiem o udostępnienie wyników tych 
badań do…**. Jeżeli odpowiednie wyniki 
badań niewiążących się z badaniami na 
zwierzętach kręgowych są dostępne w 
obrębie forum SIEF, uczestnik tego forum 
może zwrócić się z wnioskiem o 
udostępnienie wyników tych badań do …**.

1. Zanim przeprowadzone zostaną badania w 
celu uzyskania informacji wymaganych dla 
celów rejestracji, uczestnik forum SIEF 
sprawdza poprzez komunikację w ramach 
swojego forum SIEF, czy odpowiednie 
wyniki badania są dostępne oraz poprzez 
sprawdzenie list opublikowanych przez 
Agencję, zgodnie z art. 28 ust. 5 i 5a. Jeżeli 
odpowiednie wyniki badań na zwierzętach 
kręgowych są dostępne w obrębie forum 
SIEF, uczestnik tego forum zwraca się z 
wnioskiem o udostępnienie wyników tych 
badań do…**. Jeżeli odpowiednie wyniki 
badań niewiążących się z badaniami na 
zwierzętach kręgowych są dostępne w 
obrębie forum SIEF, uczestnik tego forum 
może zwrócić się z wnioskiem o 
udostępnienie wyników tych badań do …**.

Or. en

(Przywrócenie zmodyfikowanego tekstu Komisji)

Uzasadnienie

Poprawka powiązana z poprawką do art. 28 ust. 5 i art. 28 ust. 5a. Aby uniknąć powielania
badań na zwierzętach i ograniczyć koszty w przemyśle, szczególnie dla MŚP, SIEF również 
powinny mieć wymóg sprawdzania list publikowanych przez Agencję w celu udostępniania 
danych, a w odpowiednich przypadkach przekrojowego analizowania grup substancji.
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Poprawkę złożyły Lena Ek + Amalia Sartori

Poprawka 186
ARTYKUŁ 30 USTĘP 1 AKAPIT PIERWSZY

1. Zanim przeprowadzone zostaną badania w 
celu uzyskania informacji wymaganych dla 
celów rejestracji, uczestnik forum SIEF 
sprawdza poprzez komunikację w ramach 
swojego forum SIEF, czy odpowiednie 
wyniki badania są dostępne. Jeżeli 
odpowiednie wyniki badań na zwierzętach 
kręgowych są dostępne w obrębie forum 
SIEF, uczestnik tego forum zwraca się z 
wnioskiem o udostępnienie wyników tych 
badań do…**. Jeżeli odpowiednie wyniki 
badań niewiążących się z badaniami na 
zwierzętach kręgowych są dostępne w 
obrębie forum SIEF, uczestnik tego forum 
może zwrócić się z wnioskiem o 
udostępnienie wyników tych badań do 
…**.

1. Zanim przeprowadzone zostaną badania w 
celu uzyskania informacji wymaganych dla 
celów rejestracji, uczestnik forum SIEF 
sprawdza poprzez komunikację w ramach 
swojego forum SIEF, czy odpowiednie 
wyniki badania są dostępne. Jeżeli 
odpowiednie wyniki badań są dostępne w 
obrębie forum SIEF, uczestnik tego forum 
zwraca się z wnioskiem o udostępnienie 
wyników tych badań do…**.

Or. en

Uzasadnienie

Wyniki wszystkich badań (na kręgowcach i bezkręgowcach) powinny być udostępniane. 
Poprawka identyczne jak poprawka 149 z pierwszego czytania.

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 187
ARTYKUŁ 30 USTĘP 1

1. Zanim przeprowadzone zostaną badania w 
celu uzyskania informacji wymaganych dla 
celów rejestracji, uczestnik forum SIEF 
sprawdza poprzez komunikację w ramach 
swojego forum SIEF, czy odpowiednie 
wyniki badania są dostępne. Jeżeli 
odpowiednie wyniki badań na zwierzętach 
kręgowych są dostępne w obrębie forum 
SIEF, uczestnik tego forum zwraca się z 
wnioskiem o udostępnienie wyników tych 
badań w ciągu dwóch miesięcy od terminu 
określonego w art. 26 ust. 2. Jeżeli 

1. Zanim przeprowadzone zostaną badania w 
celu uzyskania informacji wymaganych dla 
celów rejestracji, uczestnik forum SIEF 
sprawdza poprzez komunikację w ramach 
swojego forum SIEF, czy odpowiednie 
wyniki badania są dostępne. Jeżeli 
odpowiednie wyniki badań na zwierzętach 
kręgowych są dostępne w obrębie forum 
SIEF, uczestnik tego forum zwraca się z 
wnioskiem o udostępnienie wyników tych 
badań. Jeżeli odpowiednie wyniki badań 
niewiążących się z badaniami na 
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odpowiednie wyniki badań niewiążących się 
z badaniami na zwierzętach kręgowych są 
dostępne w obrębie forum SIEF, uczestnik 
tego forum może zwrócić się z wnioskiem o 
udostępnienie wyników tych badań w ciągu 
dwóch miesięcy od terminu określonego w 
art. 26 ust. 2.

zwierzętach kręgowych są dostępne w 
obrębie forum SIEF, uczestnik tego forum 
może zwrócić się z wnioskiem o 
udostępnienie wyników tych badań.

Właściciel wyników badania w ciągu dwóch 
tygodni od złożenia powyższego wniosku 
przedstawia uczestnikom występującym z 
tym wnioskiem dokumenty stanowiące 
dowód kosztów poniesionych na ten cel. 
Uczestnicy ci oraz właściciel podejmują 
wszelkie starania w celu zapewnienia, że 
koszty udostępnienia informacji ustalone są 
w sposób sprawiedliwy, przejrzysty i 
niedyskryminujący. Można to ułatwić 
poprzez kierowanie się wytycznymi 
dotyczącymi podziału kosztów, które oparte 
są na tych zasadach i które przyjęte są przez 
Agencję zgodnie z art. 76 ust. 2 lit. f). Jeżeli 
nie mogą oni osiągnąć takiego 
porozumienia, koszty dzieli się równo 
między nich. W ciągu 2 tygodni od 
otrzymania zapłaty właściciel wydaje 
pozwolenie na odwoływanie się do pełnego 
raportu badawczego dla celów rejestracji. 
Od rejestrujących wymaga się uczestnictwa 
w kosztach tylko tych informacji, których 
przedłożenie jest od nich wymagane w celu 
spełnienia wymagań rejestracyjnych.

Właściciel wyników badania w ciągu 
miesiąca od złożenia powyższego wniosku 
przedstawia uczestnikom występującym z 
tym wnioskiem dokumenty stanowiące 
dowód kosztów poniesionych na ten cel. 
Uczestnicy ci oraz właściciel podejmują 
wszelkie starania w celu zapewnienia, że 
koszty udostępnienia informacji ustalone są 
w sposób sprawiedliwy, przejrzysty i 
niedyskryminujący. Można to ułatwić 
poprzez kierowanie się wytycznymi 
dotyczącymi podziału kosztów, które oparte 
są na tych zasadach i które przyjęte są przez 
Agencję zgodnie z art. 76 ust. 2 lit. f). Jeżeli 
nie mogą oni osiągnąć takiego 
porozumienia, koszty dzieli się równo 
między nich. W ciągu 2 tygodni od 
otrzymania zapłaty właściciel wydaje 
pozwolenie na odwoływanie się do pełnego 
raportu badawczego dla celów rejestracji. 
Od rejestrujących wymaga się uczestnictwa 
w kosztach tylko tych informacji, których 
przedłożenie jest od nich wymagane w celu 
spełnienia wymagań rejestracyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Dla przedsiębiorstw i innych zainteresowanych nie jest wykonalne wystąpienie z wnioskiem o 
wyniki odpowiednich badań do wszystkich uczestników forum SIEF w ciągu 2 miesięcy od 
publikacji listy wstępnie zarejestrowanych substancji. W przypadku substancji 
wprowadzonych, decyzje dotyczące możliwych badań zostaną podjęte dopiero wtedy, gdy 
upłyną stosowne terminy rejestracji substancji. Dlatego też wyznaczenie terminu nie jest 
konieczne.
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Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 188
ARTYKUŁ 30 USTĘP 1 AKAPIT PIERWSZY

1. Zanim przeprowadzone zostaną badania w 
celu uzyskania informacji wymaganych dla 
celów rejestracji, uczestnik forum SIEF 
sprawdza poprzez komunikację w ramach 
swojego forum SIEF, czy odpowiednie 
wyniki badania są dostępne. Jeżeli 
odpowiednie wyniki badań na zwierzętach 
kręgowych są dostępne w obrębie forum 
SIEF, uczestnik tego forum zwraca się z 
wnioskiem o udostępnienie wyników tych 
badań do…**. Jeżeli odpowiednie wyniki 
badań niewiążących się z badaniami na 
zwierzętach kręgowych są dostępne w 
obrębie forum SIEF, uczestnik tego forum 
może zwrócić się z wnioskiem o 
udostępnienie wyników tych badań do …**.

1. Zanim przeprowadzone zostaną badania w 
celu uzyskania informacji wymaganych dla 
celów rejestracji, uczestnik forum SIEF 
sprawdza poprzez komunikację w ramach 
swojego forum SIEF oraz sprawdza w 
listach opublikowanych przez Agencję, 
zgodnie z art. 28 ust. 5 i 5a, czy 
odpowiednie wyniki badania są dostępne. 
Jeżeli odpowiednie wyniki badań na 
zwierzętach kręgowych są dostępne , 
uczestnik forum zwraca się z wnioskiem o 
udostępnienie wyników tych badań do…**. 
Jeżeli odpowiednie wyniki badań 
niewiążących się z badaniami na 
zwierzętach kręgowych są dostępne w 
obrębie forum SIEF, uczestnik tego forum 
może zwrócić się z wnioskiem o 
udostępnienie wyników tych badań do …**.

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenie powielania badań na zwierzętach. Poprawka powiązana z poprawkami do art. 
28 ust. 5 i 5a.

Poprawkę złożyły Amalia Sartori + Lena Ek

Poprawka 189
ARTYKUŁ 30 USTĘP 1A (nowy)

1a. Potencjalny rejestrujący, który nie
udostępni Agencji danych dotyczących 
zwierząt kręgowych lub innych informacji, 
które mogłyby zapobiec badaniom na 
zwierzętach, straci prawo do rejestracji 
danej substancji.

Or. en



AM\629993PL.doc 105/119 PE 378.589v01-00

PL

Uzasadnienie

Ten wymóg wzmacnia zasadę obowiązkowego udostępniania danych. Poprawka identyczna z 
poprawką 151 z pierwszego czytania. (Ek)

Poprawkę złożyły Amalia Sartori + Lena Ek

Poprawka 190
ARTYKUŁ 30 USTĘP 1B (nowy)

1b. Jeżeli inni uczestnicy nie uregulują 
udziału w kosztach, nie będą mogli 
zarejestrować swojej substancji.

Or. en

Uzasadnienie

Rejestrujący, którzy nie uczestniczą w kosztach badań, nie powinni mieć prawa do rejestracji. 
Poprawka identyczna jak poprawka 152 z pierwszego czytania. (Ek)

Poprawkę złożyli Frieda Brepoels, Anders Wijkman + Chris Davies

Poprawka 191
ARTYKUŁ 30 USTĘP 2

2. Jeżeli odpowiednie dokumenty wiążące 
się z przeprowadzeniem badań nie są 
dostępne w ramach forum SIEF, w celu 
spełnienia wymagania dotyczącego 
informacji w ramach każdego SIEF 
przeprowadzane jest tylko jedno badanie 
przez jednego z członków SIEF, 
działającego w imieniu pozostałych. 
Członkowie forum SIEF podejmują wszelkie 
uzasadnione kroki w celu osiągnięcia w 
terminie ustalonym przez Agencję 
porozumienia w zakresie wyznaczenia 
uczestnika, który wykona badanie w imieniu 
pozostałych uczestników i przedłoży 
Agencji podsumowanie lub szczegółowe 
podsumowanie przebiegu badania. W 
przypadku braku porozumienia, Agencja 
określa, który rejestrujący lub dalszy 
użytkownik przeprowadzi badania. Wszyscy 

2. Jeżeli odpowiednie dokumenty wiążące 
się z przeprowadzeniem badań nie są 
dostępne, w celu spełnienia wymagania 
dotyczącego informacji w ramach każdego 
SIEF przeprowadzane jest tylko jedno 
badanie przez jednego z członków SIEF, 
działającego w imieniu pozostałych. 
Członkowie forum SIEF podejmują wszelkie 
uzasadnione kroki w celu osiągnięcia w 
terminie ustalonym przez Agencję 
porozumienia w zakresie wyznaczenia 
uczestnika, który wykona badanie w imieniu 
pozostałych uczestników i przedłoży 
Agencji podsumowanie lub szczegółowe 
podsumowanie przebiegu badania. W 
przypadku braku porozumienia, Agencja 
określa, który rejestrujący lub dalszy 
użytkownik przeprowadzi badania. Wszyscy 
uczestnicy forum SIEF, od których wymaga 
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uczestnicy forum SIEF, od których wymaga 
się przedłożenia badania, uczestniczą w 
kosztach przeprowadzenia badania w części 
odpowiadającej liczbie uczestniczących 
potencjalnych rejestrujących. Uczestnicy, 
którzy nie przeprowadzają badania, mają 
prawo do otrzymania pełnego raportu 
badawczego w terminie dwóch tygodni od 
uiszczenia opłaty uczestnikowi, który 
przeprowadził badanie.

się przedłożenia badania, uczestniczą w 
kosztach przeprowadzenia badania w części 
odpowiadającej liczbie uczestniczących 
potencjalnych rejestrujących. Uczestnicy, 
którzy nie przeprowadzają badania, mają 
prawo do otrzymania pełnego raportu 
badawczego w terminie dwóch tygodni od 
uiszczenia opłaty uczestnikowi, który 
przeprowadził badanie.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka powiązana z poprawką do art. 30 ust. 1. (Brepoels & Wijkman)

Ograniczenie powielania badań na zwierzętach. Poprawka powiązana z poprawką do art. 30 
ust. 1. (Davies)

Poprawkę złożyła Lena Ek

Poprawka 192
ARTYKUŁ 32 USTĘP 4

4. Każdy wytwórca lub importer wyrobu 
zawierającego w stężeniu powyżej 0,1% 
wag. substancję spełniającą kryteria zawarte 
w art. 56 i zidentyfikowaną zgodnie z art. 58 
ust. 1 dostarcza odbiorcy wyrobu informację 
wystarczającą do bezpiecznego stosowania 
wyrobu, w tym przynajmniej nazwę 
substancji. Obowiązek ten obejmuje 
wszystkich odbiorców wyrobów w łańcuchu 
dostaw.

4. Każdy wytwórca lub importer wyrobu 
zawierającego w stężeniu powyżej 0,1% 
wag. w jednorodnej części wyrobu 
substancję spełniającą kryteria zawarte w 
art. 56 i zidentyfikowaną zgodnie z art. 58 
ust. 1 dostarcza odbiorcy wyrobu informację 
wystarczającą do bezpiecznego stosowania 
wyrobu, w tym przynajmniej nazwę 
substancji. Obowiązek ten obejmuje 
wszystkich odbiorców wyrobów w łańcuchu 
dostaw.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy doprecyzowaniu interpretacji progu 0,1%. Poprawka analogiczna do 
odpowiedniej części poprawki XX do art. 7 ust. 2 lit. b).
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Poprawkę złożyli Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos

Poprawka 193
ARTYKUŁ 33A (nowy)

1. Każdy producent lub importer substancji 
wymienionych w załączniku XIII lub 
preparatu albo wyrobu zawierającego taką 
substancję dostarcza na wniosek dalszego 
użytkownika, o ile jest to uzasadnione, 
informacje potrzebne do oceny wpływu 
substancji na ludzkie zdrowie lub 
środowisko naturalne, w odniesieniu do 
działań i zastosowań wskazanych w tym
wniosku.
2. Wymogi dotyczące informacji określone 
w ust. 1 mają zastosowanie, mutatis 
mutandis, do wcześniejszych ogniw 
łańcucha dostaw.
3. Dalsi użytkownicy, wykorzystujący do 
wyprodukowania wyrobu substancję lub 
preparat, dla których ustanowiono kartę 
charakterystyki, a także osoby, które
następnie zajmują się danym wyrobem lub 
poddają go obróbce, przekazują kartę 
charakterystyki każdemu odbiorcy wyrobu 
lub jego pochodnej. Odbiorcy nie obejmują 
konsumentów.
Konsumenci mają prawo zwrócić się do 
producenta lub importera z prośbą o 
udzielenie informacji na temat substancji 
obecnych w wyrobie przez niego 
wytworzonym lub importowanym.
Na wniosek każdego indywidualnego 
konsumenta producenci lub importerzy 
udostępniają w ciągu 30 dni roboczych 
bezpłatne, pełne informacje na temat 
bezpieczeństwa i stosowania substancji 
obecnych w każdym wyrobie przez nich 
wytworzonym lub importowanym.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy artykuł jest potrzebny w celu zagwarantowania, że dalsi użytkownicy lub 
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konsumenci uzyskają potrzebne informacje na temat danej substancji lub zawierających ją 
wyrobów. Dopiero po udostępnieniu informacji możliwa jest ocena wpływu substancji na 
ludzkie zdrowie lub środowisko naturalne, w odniesieniu do działań i zastosowań wskazanych 
we wniosku. Poprawka 366 z pierwszego czytania.

Poprawkę złożyli Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos

Poprawka 194
ARTYKUŁ 33 A (nowy)

1. Dostawcy, którzy włączają do wyrobu 
substancję lub preparat i dostawcy, którzy 
następnie zajmują się tym wyrobem lub 
jego dalszym przetwarzaniem, przekazują 
na żądanie każdemu odbiorcy wyrobu 
następujące informacje, bez uszczerbku dla 
art. 32 ust. 4. Ten sam obowiązek dotyczy 
importerów wyrobów. 
(i) kartę (karty) charakterystyki zgodnie z 
art. 31 i/lub
(ii) jeśli karta charakterystyki nie jest
utworzona, przynajmniej wszelkie odnośne
informacje zgodnie z art. 32 ust. 1.
2. Każdy producent lub importer wyrobu na 
żądanie dostarcza konsumentowi 
informacje o substancjach obecnych w 
wyrobie, który wytwarza lub importuje.
Producenci lub importerzy umożliwiają 
każdemu indywidualnemu konsumentowi, 
na żądanie i w ciągu 30 dni roboczych, 
nieodpłatne uzyskanie pełnych informacji 
dotyczących bezpieczeństwa i stosowania 
substancji zawartych w wytwarzanym lub 
importowanym przez nich produkcie.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawki 166 i 366 z pierwszego czytania. 
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Poprawkę złożyli Urszula Krupa + Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan 
Jørgensen, Åsa Westlund + Lena Ek

Poprawka 195
ARTYKUŁ 33 A (nowy)

1. Dostawcy, którzy włączają do wyrobu 
substancję lub preparat i dostawcy, którzy 
następnie zajmują się tym wyrobem lub 
jego dalszym przetwarzaniem, przekazują 
na żądanie każdemu odbiorcy wyrobu 
następujące informacje, bez uszczerbku dla 
art. 32 ust. 4. Ten sam obowiązek dotyczy 
importerów wyrobów. 
(i) kartę (karty) charakterystyki zgodnie z 
art. 31 i/lub
(ii) jeśli karta charakterystyki nie jest
utworzona, przynajmniej wszelkie odnośne 
informacje zgodnie z art. 32 ust. 1.
2. Każdy producent lub importer wyrobu na 
żądanie dostarcza konsumentowi 
informacje o substancjach obecnych w 
wyrobie, który wytwarza lub importuje.
Producenci lub importerzy umożliwiają 
każdemu indywidualnemu konsumentowi, 
na żądanie i w ciągu 30 dni roboczych, 
nieodpłatne uzyskanie pełnych informacji 
dotyczących bezpieczeństwa i stosowania 
substancji zawartych w wytwarzanym lub 
importowanym przez nich produkcie.

Or. en

Uzasadnienie

Producenci, przedstawiciele handlu detalicznego i konsumenci powinni mieć możliwość 
stwierdzenia, czy wyrób zawiera dane substancje. Informacje takie będą udzielane jedynie na 
żądanie, dzięki czemu proces stanie się prostszy i łatwiejszy w zarządzaniu.

Nie będzie się to wiązało z żadnymi dodatkowymi obciążeniami dla systemu, ponieważ 
przedstawiciele handlu detalicznego i konsumenci będą jedynie mieli prawo zwrócić się o 
informacje, które są już generowane w ramach REACH.

Niniejsza poprawka stanowi ulepszoną wersję pakietu kompromisowego w sprawie dostępu 
do informacji/przejrzystości, przyjętego przez większość grup politycznych (poprawka 366 
PE).
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Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 196
ARTYKUŁ 36 USTĘP 3

3. W przypadku substancji zarejestrowanych 
producent, importer lub dalszy użytkownik 
spełnia obowiązek określony w art. 14 przed 
kolejnym dostarczeniem substancji w jej 
postaci własnej lub jako składnika preparatu 
dalszemu użytkownikowi, który wyraził 
żądanie, o którym mowa w ust. 2 
niniejszego artykułu – pod warunkiem, że 
wyraził je na co najmniej jeden miesiąc 
przed dostawą – lub w ciągu 1 miesiąca od 
daty wystąpienia dalszego użytkownika z 
żądaniem, w zależności od tego, która data 
będzie późniejsza.

3. W przypadku substancji zarejestrowanych 
producent, importer lub dalszy użytkownik 
spełnia obowiązek określony w art. 14 przed 
kolejnym dostarczeniem substancji w jej 
postaci własnej lub jako składnika preparatu 
dalszemu użytkownikowi, który wyraził 
żądanie, o którym mowa w ust. 2 
niniejszego artykułu – pod warunkiem, że to 
zastosowanie jest wspierane i pod 
warunkiem, że wyraził je na co najmniej 
jeden miesiąc przed dostawą – lub w ciągu 1 
miesiąca od daty wystąpienia dalszego 
użytkownika z żądaniem, w zależności od 
tego, która data będzie późniejsza.

W przypadku substancji wprowadzonych 
producent, importer lub dalszy użytkownik 
stosuje się do żądania i obowiązków 
określonych w art. 14 przed upływem 
odpowiedniego terminu ustalonego zgodnie 
z art. 23, pod warunkiem, że żądanie 
dalszego użytkownika zostało wyrażone co 
najmniej 12 miesięcy przed wspomnianym 
terminem.

W przypadku substancji wprowadzonych 
producent, importer lub dalszy użytkownik 
stosuje się do żądania i obowiązków 
określonych w art. 14 przed upływem 
odpowiedniego terminu ustalonego zgodnie 
z art. 23, pod warunkiem, że to 
zastosowanie jest wspierane i pod 
warunkiem, że żądanie dalszego 
użytkownika zostało wyrażone co najmniej 
12 miesięcy przed wspomnianym terminem.

Or. en

Uzasadnienie

Producent lub dostawca musi spełnić wymogi art. 13 jedynie w przypadku zastosowań, które 
rzeczywiście wspiera. W przeciwnym razie musiałby rozpatrzyć wszystkie zastosowanie, które 
dalszy użytkownik ogłasza, niezależnie od tego, czy je wspiera, czy nie.
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Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt + Gyula 
Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa Westlund + Lena Ek

Poprawka 197
ARTYKUŁ 36 USTĘP 4 LITERA C)

c) gdy dalszy użytkownik stosuje substancję 
lub preparat w całkowitej ilości mniejszej 
niż 1 tona rocznie;

skreślona

Or. en

(Nowa poprawka – art. 62 ust. 2 lit. c) Regulaminu, powiązana z punktem uzasadnienia 54)

Uzasadnienie

As a result of the 1 tonne threshold introduced by Council, downstream users would only have 
to prepare a chemical safety report (CSR) for uses >1 tonne, if not covered by the CSR of the 
manufacturer. No such use threshold is foreseen for the CSR by manufacturers. This new 
clause would create a perverse incentive for manufacturers to exclude uses below 1 tonne 
from their CSR, as it would not result in any obligations for downstream users. This creates a 
serious loophole with regard to safety information for small uses. (Schlyter & others)

Establishing a 1 tpa threshold would create a serious loophole for many uses of chemicals. 
Deleting the threshold of 1 tpa ensures that the downstream users have the right to obtain the 
safety information from the manufacturers in order to handle the substance safely and 
improve their products. (Hegyi & others + Ek) 

Poprawkę złożyli John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 198
ARTYKUŁ 36 USTĘP 8 A (nowy)

8a. Bez uszczerbku dla ust. 1-8 i bez 
uszczerbku dla tytułu IX dalsi użytkownicy 
powinni unikać stosowania substancji 
budzących szczególne obawy, określonych 
zgodnie z procedurą z art. 58, czy to w ich 
postaci własnej, lub w preparatach lub w 
wyrobach przeznaczonych do użytku 
publicznego, chyba że można stwierdzić, że:
a) zawartość substancji jest mniejsza niż 
stężenie graniczne wynoszące 0,1% lub
b) zastosowanie nie spowoduje 
niedopuszczalnego ryzyka dla zdrowia 
ludzkiego ani środowiska lub
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c) nie są dostępne zatwierdzone alternatywy 
wykonalne pod względem technicznym i 
gospodarczym, które powodują mniejsze 
ryzyko dla ludzi lub środowiska 
naturalnego.

Or. en

Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 199
ARTYKUŁ 36 USTĘP 8 A (nowy)

8a. Bez uszczerbku dla ust. 1-8 i dla tytułu 
IX dalsi użytkownicy powinni unikać 
stosowania substancji budzących 
szczególne obawy, określonych zgodnie z 
procedurą przedstawioną w art. 58, czy to w 
ich postaci własnej, czy w preparatach lub 
w wyrobach przeznaczonych do użytku 
publicznego, chyba że można stwierdzić, że:
a) zawartość substancji jest mniejsza niż 
stężenie graniczne wynoszące 0,1% zgodnie 
z art. 14 ust. 2 i art. 55 ust. 6 niniejszego 
rozporządzenia lub
b) zastosowanie nie spowoduje 
niedopuszczalnego ryzyka dla zdrowia 
ludzkiego ani środowiska zgodnie z kartą 
charakterystyki lub
c) nie są dostępne alternatywy wykonalne 
pod względem technicznym i gospodarczym, 
które stanowią mniejsze ryzyko dla ludzi i 
środowiska naturalnego lub
d) substancja zastępcza znajduje się u 
jednego dostawcy.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu uzyskanie kompromisu z Radą w kwestii zastępowania.
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Poprawkę złożyły Avril Doyle + Amalia Sartori

Poprawka 200
ARTYKUŁ 37 A (nowy)

Procedura obowiązkowego zgłaszania 
informacji przez MŚP

1. W przypadku, gdy dalszy użytkownik jest 
małym lub średnim przedsiębiorcą w 
rozumieniu art. 3 ust. 34, procedura 
zgłaszania informacji przewidziana w art. 
37 ma zastosowanie z wyjątkiem ust. 2, lit. 
f) oraz ust. 3, 4 i 5 tego artykułu.
2. Dalsze bardziej szczegółowe badania na 
kręgowcach lub bezkręgowcach, które 
Agencja uzna za konieczne w związku z 
dokonaną przez nią oceną, będą przez nią w 
miarę możności pozyskiwane z badań 
istniejących.
3. W przypadku braku badań, o których 
mowa w ust. 2, Agencja zleca wykonanie 
badań państwu członkowskiemu, na 
terytorium którego ma swoją siedzibę MŚP. 
Po zakończeniu testów MŚP jest 
informowane o wynikach przydatnych do 
oceny bezpieczeństwa.
4. Agencja niezwłocznie informuje 
wnioskodawcę (MŚP) oraz państwo 
członkowskie, na terytorium którego ma 
ono swoją siedzibę, o ewentualnym 
negatywnym wyniku badań w celu 
wstrzymania stosowania substancji 
poddanej badaniu. 
5. Dalszy użytkownik MŚP niezwłocznie 
aktualizuje informacje przekazane zgodnie 
z ust. 1 w sytuacji, gdy ulegną one zmianie.
6. Dalszy użytkownik MŚP zawiadamia 
Agencję przy użyciu określonego przez nią 
arkusza zgodnie z art. 108, jeżeli 
zaklasyfikował substancję odmiennie niż 
zrobił to jego dostawca.
7. Przekazanie informacji na podstawie ust. 
1-6 nie jest wymagane w odniesieniu do 
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substancji, która w jej postaci własnej albo 
w preparacie używana jest przez dalszego 
użytkownika MŚP w ilości mniejszej niż 1 
tona rocznie.

Or. en

Uzasadnienie

Powyższa szczegółowa procedura dla MŚP umożliwia im ochronę tajemnic przemysłowych 
dotyczących szczególnych zastosowań substancji chemicznych; ponieważ przyznaje 
szczególną rolę Agencji, ogranicza niepotrzebne badania. (Avril Doyle)

Poprawkę złożyli Chris Davies + Frieda Brepoels + Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud 
Breyer

Poprawka 201
ARTYKUŁ 39 USTĘP 1 

1. Agencja analizuje każdą propozycję 
przedstawioną w dokumentach 
rejestracyjnych lub w sprawozdaniu 
dalszego użytkownika, mającą na celu 
dostarczenie informacji dotyczących danej 
substancji określonych w załącznikach IX i 
X. Pierwszeństwo przyznaje się 
dokumentom rejestracyjnym substancji, 
które posiadają lub mogą posiadać 
właściwości substancji trwałych, 
wykazujących zdolność do biokumulacji 
i toksycznych (PBT) lub bardzo trwałych i 
wykazujących bardzo dużą zdolność do 
biokumulacji (vPvB), właściwości 
uczulające lub też rakotwórcze, mutagenne 
lub działające szkodliwie na rozrodczość 
(CMR), a także substancji 
zaklasyfikowanych jako niebezpieczne 
zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG w ilości 
powyżej 100 ton rocznie, których 
zastosowania powodują rozprzestrzenione i 
powszechne narażenie.

Agencja analizuje każdą propozycję 
przedstawioną w dokumentach 
rejestracyjnych lub w sprawozdaniu 
dalszego użytkownika, mającą na celu 
dostarczenie informacji dotyczących danej 
substancji określonych w załącznikach VII 
do X, które dotyczą badań na kręgowcach. 
Pierwszeństwo przyznaje się dokumentom 
rejestracyjnym substancji, które posiadają 
lub mogą posiadać właściwości substancji 
trwałych, wykazujących zdolność do 
biokumulacji i toksycznych (PBT) lub 
bardzo trwałych i wykazujących bardzo dużą 
zdolność do biokumulacji (vPvB), 
właściwości uczulające lub też rakotwórcze, 
mutagenne lub działające szkodliwie na 
rozrodczość (CMR), a także substancji 
zaklasyfikowanych jako niebezpieczne 
zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG w ilości 
powyżej 100 ton rocznie, których 
zastosowania powodują rozprzestrzenione i 
powszechne narażenie.

Or. en
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Uzasadnienie

Wspieranie badań bez wykorzystania zwierząt. Poprawka 175 przyjęta w pierwszym czytaniu 
w celu zagwarantowani, że badania z wykorzystaniem zwierząt będą przeprowadzane tylko 
wtedy, gdy będzie to absolutnie konieczne. (Chris Davies)

W celu zapobiegania badaniom z wykorzystaniem zwierząt i zapewnienia oszczędności dla 
przemysłu, zwłaszcza MŚP, i ponieważ dane z badań przeprowadzanych na zwierzętach 
powinny być dostarczane tylko wtedy, gdy jest to konieczne dla oceny bezpieczeństwa 
substancji, wszelkie propozycje badań w celu dostarczenia informacji zgodnie z załącznikami 
VII i VIII powinny być również badane przez Agencję. Poprawka 175 z pierwszego czytania. 
(Frieda Brepoels + Caroline Lucas i inni)

Poprawkę złożyli Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Poprawka 202
ARTYKUŁ 39 USTĘP 2, CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

2. Na podstawie analizy, o której mowa w ust. 
1, Agencja przygotowuje projekt jednej 
z następujących decyzji, która jest 
podejmowana zgodnie z procedurą 
ustanowioną w art. 49 i 50:

2. Na podstawie analizy, o której mowa w ust. 
1, 1a i 1b, Agencja przygotowuje projekt 
jednej z następujących decyzji, która jest 
podejmowana zgodnie z procedurą 
ustanowioną w art. 49 i 50:

Or. en

(Przywrócenie tekstu Komisji w zmodyfikowanej wersji)

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie spójności z poprawkami 22 i 23 sprawozdawcy.

Poprawkę złożyli Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa Westlund 
+ Evangelia Tzampazi + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt + 

Urszula Krupa

Poprawka 203
ARTYKUŁ 40 USTĘP 4

4. Rejestrujący dostarcza Agencji wymagane 
dalsze informacje w ustalonym terminie.

4. Rejestrujący dostarcza Agencji wymagane 
dalsze informacje w uzasadnionym terminie 
ustalanym przez Agencję. Termin ten nie 
może przekraczać sześciu miesięcy. Agencja 
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wycofuje numer rejestracyjny, jeżeli 
rejestrujący nie przedstawi wymaganych 
informacji w wyznaczonym terminie.

Or. en

Uzasadnienie

Rada nie przedstawiła wyraźnego terminu dostarczania informacji, co Parlament 
zaproponował w poprawce 180. (Gyula Hegyi i inni + Evangelia Tzampazi + Urszula Krupa)

Rejestrujący mógł przejść weryfikację kompletności zgodnie z art. 20, ale wymogi 
informacyjne mogły i tak nie zostać spełnione. Niespełnienie tych wymogów powinno mieć 
czytelne konsekwencje. W ciągu maksimum sześciu miesięcy Rejestrujący powinni mieć nie 
więcej niż jedną możliwość poprawienia błędnych rejestracji. Może to zapewnić dobrą jakość 
i pozwolić uniknąć niekończących się dyskusji miedzy władzami i rejestrującymi. Brzmienie 
poprawki jest zgodne z przepisami dotyczącymi weryfikacji kompletności w art. 20. (Carl 
Schlyter i inni)

Poprawkę złożył Guido Sacconi

Poprawka 204
ARTYKUŁ 40 USTĘP 7

7. Komisja może po skonsultowaniu się z 
Agencją podjąć decyzję o zmianie wielkości 
procentowej wybieranych dokumentacji i 
zmienić lub zamieścić dalsze kryteria w ust. 
5, zgodnie z procedurą, o której mowa w art.
132 ust. 3.

7. Komisja może po skonsultowaniu się z 
Agencją podjąć decyzję o zmianie wielkości 
procentowej wybieranych dokumentacji i 
zmienić lub zamieścić dalsze kryteria w ust. 
5, zgodnie z procedurą, o której mowa w art.
132 ust. 3a.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest potrzebna dla dostosowania tekstu do przepisów nowej decyzji w 
sprawie „komitologii”, a w szczególności zastąpienia zwyczajowej procedury „komitetu 
regulacyjnego” procedurą „komitetu regulacyjnego z funkcją kontrolną”, ponieważ 
przedmiotowe środki to środki o ogólnym zasięgu, przyjmowane w przypadku zmiany mniej 
istotnych elementów projektu legislacyjnego.
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Poprawkę złożyli Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Poprawka 205
ARTYKUŁ 42 USTĘP 2 LITERY A) I B)

a) w terminie do …w odniesieniu do 
wszystkich dokumentów rejestracyjnych 
otrzymanych w terminie …, i zawierających 
propozycje przeprowadzenia badań w celu 
spełnienia wymagań dotyczących informacji 
określonych w załącznikach IX i X;

a) w terminie do …w odniesieniu do 
wszystkich dokumentów rejestracyjnych 
otrzymanych w terminie …, i zawierających 
propozycje przeprowadzenia badań w celu 
spełnienia wymagań dotyczących informacji 
określonych w załącznikach VII do X;

b) w terminie … w odniesieniu do 
wszystkich dokumentów rejestracyjnych 
otrzymanych w terminie …, i zawierających 
propozycje przeprowadzenia badań w celu 
spełnienia jedynie wymagań w zakresie 
informacji określonych w załączniku IX;

b) w terminie … w odniesieniu do 
wszystkich dokumentów rejestracyjnych 
otrzymanych w terminie …, i zawierających 
propozycje przeprowadzenia badań w celu 
spełnienia wymagań w zakresie informacji 
określonych w załącznikach VII do IX;

Or. en

(Poprawka 186 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Poprawka powiązana z poprawką do art. 39 ust. 1 tych samych autorów. W celu 
zapobiegania badaniom z wykorzystaniem zwierząt i zapewnienia oszczędności dla przemysłu, 
zwłaszcza MŚP, i ponieważ dane z badań przeprowadzanych na zwierzętach powinny być 
dostarczane tylko wtedy, gdy jest to konieczne dla oceny bezpieczeństwa substancji, wszelkie 
propozycje badań w celu dostarczenia informacji zgodnie z załącznikami VII i VIII powinny 
być również badane przez Agencję.

Poprawkę złożył Guido Sacconi

Poprawka 206
ARTYKUŁ 46 USTĘP 2

2. W celu zapewnienia zharmonizowanego 
podejścia do wymogu przedłożenia dalszych 
informacji, Agencja nadzoruje projekty 
decyzji podejmowanych zgodnie z art. 45 
oraz opracowuje kryteria i priorytety. W 
stosownych przypadkach środki 
wykonawcze przyjmowane są zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 132 ust. 3.

2. W celu zapewnienia zharmonizowanego 
podejścia do wymogu przedłożenia dalszych 
informacji, Agencja nadzoruje projekty 
decyzji podejmowanych zgodnie z art. 45 
oraz opracowuje kryteria i priorytety. W 
stosownych przypadkach środki 
wykonawcze przyjmowane są zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 132 ust. 3a.

Or. en
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Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest potrzebna dla dostosowania tekstu do przepisów nowej decyzji w 
sprawie „komitologii”, a w szczególności zastąpienia zwyczajowej procedury „komitetu 
regulacyjnego” procedurą „komitetu regulacyjnego z funkcją kontrolną”, ponieważ 
przedmiotowe środki to środki o ogólnym zasięgu, przyjmowane w przypadku zmiany mniej 
istotnych elementów projektu legislacyjnego.

Poprawkę złożyli Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt + Frederika 
Brepoels, Anders Wijkman + Philippe Busquin, Dan Jørgensen

Poprawka 207
ARTYKUŁ 49 USTĘP 1

1. Agencja powiadamia zainteresowanych 
rejestrujących lub dalszych użytkowników 
o wszelkich projektach decyzji 
podejmowanych zgodnie z art. 39, 40 lub 45, 
informując ich o przysługującym im prawie 
do wniesienia uwag w ciągu 30 dni od 
otrzymania projektu decyzji. Jeżeli owi 
rejestrujący lub dalsi użytkownicy pragną 
wnieść uwagi, przekazują je Agencji. 
Agencja niezwłocznie powiadamia właściwy 
organ o przedłożeniu uwag. Właściwy organ 
(w odniesieniu do decyzji podejmowanych 
na podstawie art. 45) oraz Agencja 
(w odniesieniu do decyzji podejmowanych 
na podstawie art. 39 i 40) uwzględniają 
wszelkie otrzymane uwagi i mogą 
odpowiednio zmienić projekt decyzji.

1. Agencja powiadamia zainteresowanych 
rejestrujących lub dalszych użytkowników 
o wszelkich projektach decyzji 
podejmowanych zgodnie z art. 39, 40 lub 45, 
a także o uwagach zainteresowanych stron i 
Europejskiego Centrum Zatwierdzania 
Alternatywnych Metod Badań (ECVAM), 
informując ich o przysługującym im prawie 
do wniesienia uwag w ciągu 30 dni od 
otrzymania projektu decyzji. Jeżeli owi 
rejestrujący lub dalsi użytkownicy pragną 
wnieść uwagi, przekazują je Agencji. 
Agencja niezwłocznie powiadamia właściwy 
organ o przedłożeniu uwag. Właściwy organ 
(w odniesieniu do decyzji podejmowanych 
na podstawie art. 45) oraz Agencja 
(w odniesieniu do decyzji podejmowanych 
na podstawie art. 39 i 40) uwzględniają 
wszelkie otrzymane uwagi i mogą 
odpowiednio zmienić projekt decyzji.

Or. en

(Poprawka 206 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

W celu zapewnienia przejrzystości należy publikować również uwagi ECVAM i innych 
zainteresowanych stron. (Caroline Lucas i inni)

Poprawka PE 206 – pierwsze czytanie. Poprawka powiązana z poprawkami do art. 39 ust. 1, 
1a i 2. (Brepoels i Wijkman)
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