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Poprawkę złożyli Chris Davies, Lena Ek + Urszula Krupa + Guido Sacconi

Poprawka 208
ARTYKUŁ 54

Celem niniejszego tytułu jest 
zagwarantowanie sprawnego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego przy 
zapewnieniu, że ryzyko stwarzane przez 
substancje wzbudzające szczególnie duże 
obawy jest właściwie kontrolowane oraz że 
substancje te są ostatecznie zastępowane 
odpowiednimi alternatywnymi 
substancjami lub technologiami, o ile są 
one wykonalne z ekonomicznego 
i technicznego punktu widzenia.

Celem niniejszego tytułu jest 
zagwarantowanie, że substancje 
wzbudzające szczególnie duże obawy są 
zastępowane, tam gdzie jest to możliwe, 
bardziej bezpiecznymi alternatywnymi 
substancjami lub technologiami. Jeżeli nie 
ma takiej możliwości oraz jeżeli korzyści 
społeczne są większe niż ryzyko związane ze 
stosowaniem danych substancji, celem 
niniejszego tytułu jest zagwarantowanie, że 
stosowanie substancji wzbudzających 
szczególnie duże obawy jest właściwie 
kontrolowane oraz że zachęca się do 
korzystania z alternatywnych rozwiązań.
Przepisy niniejszego tytułu oparte są na 
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zasadzie ostrożności.

Or. en

(Poprawka 214 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Celem zezwolenia jest zapewnienie ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. 
(Davies i Ek)

Celem zezwolenia jest zapewnienie ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. 
Poprawka PE 214 została złożona ponownie. (Krupa)

Sformułowanie kładące nacisk na kwestię rynku wewnętrznego powinno zostać skreślone. 
Rozporządzenie REACH zawiera już klauzulę regulującą swobodny przepływ (art. 128) i 
zostało oparte na zawartej w traktacie podstawie prawnej dla rynku wewnętrznego. 
Omawiany tytuł dotyczy zezwolenia na stosowanie szkodliwych chemikaliów w określonych 
warunkach. Zasada ostrożności została przywołana w postanowieniach ogólnych 
rozporządzenia, jednak niezwykle ważne jest włączenie jej do przepisów dotyczących 
udzielania zezwolenia. (Sacconi)

Poprawkę złożyli Chris Davies, Lena Ek

Poprawka 209
ARTYKUŁ 55 USTĘP 4

Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w 
przypadku następujących zastosowań 
substancji:

Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w 
przypadku następujących zastosowań 
substancji:

a) zastosowań w środkach ochrony roślin 
objętych dyrektywą 91/414/EWG;

a) zastosowań w środkach ochrony roślin 
objętych dyrektywą 91/414/EWG;

b) zastosowań w produktach biobójczych 
objętych dyrektywą 98/8/WE;

b) zastosowań w produktach biobójczych 
objętych dyrektywą 98/8/WE;

c) zastosowania jako paliwa silnikowe 
objętego dyrektywą 98/70/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 
13 października 1998 r. odnosząca się do 
jakości benzyny i olejów napędowych;
d) zastosowań jako paliwo w ruchomych 
lub stałych urządzeniach służących do 
spalania produktów na bazie olejów 
mineralnych i zastosowania jako paliw w 
systemach zamkniętych.
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Or. en

Uzasadnienie

Zwolnienia powinny zostać ograniczone do minimum, aby zapobiec zakłóceniom rynku 
pomiędzy różnymi materiałami oraz aby umożliwić zidentyfikowanie chemikaliów 
wzbudzających szczególnie duże obawy oraz bezpieczniejszych substancji alternatywnych.

Poprawkę złożyli Johannes Blokland, Anne Laperrouze, Françoise Grossetête

Poprawka 210
ARTYKUŁ 55 USTĘP 4 LITERA D A) (nowa)

da) zastosowań rud i rud wzbogaconych 
jako naturalnie występujących surowców, 
nieudostępnianych w otwartej sprzedaży, w 
instalacjach używanych w przetwórstwie 
objętych zakresem dyrektywy 96/61/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Większość z nich zawiera niewielkie ilości naturalnie występujących substancji działających 
rakotwórczo, mutagennie i szkodliwie na rozrodczość i w związku z tym wymaga zezwolenia. 
Mogą być stosowane wyłącznie jako surowce w zakładach przemysłowych, na które uzyskano 
pozwolenie poprzez odniesienie do najlepszych dostępnych technik (dyrektywa 96/61/WE) 
oraz przepisów dotyczących ochrony pracowników i środowiska naturalnego; przepływ 
produktów i odpadów objęty jest zakresem rozporządzenia REACH oraz prawodawstwa 
obowiązującego w dziedzinie odpadów. Związane z tym ryzyko jest poddawane odpowiedniej 
kontroli – zgodnie z art. 57 ust. 2 udzielane będą zwolnienia. Ze względu na zmienny 
charakter ich składu niniejsza poprawka pozwala uniknąć tysięcy bezużytecznych akt 
(przeciążenia systemu) i zapewnia sprawne funkcjonowanie.

Poprawkę złożyli Holger Krahmer, Anne Laperrouze, Georgs Andrejevs, Mojca Drčar 
Murko, Marios Matsakis, Vittorio Prodi

Poprawka 211
ARTYKUŁ 55 USTĘP 4 LITERA D B) (nowa)

db) zastosowań jako substancji 
umieszczanych w bateriach i 
akumulatorach w ramach zakresu 
dyrektywy [2006/xx/WE]
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Or. en

Uzasadnienie

Nowo przyjęta dyrektywa w sprawie baterii i akumulatorów wprowadza ścisłe ograniczenia w 
zakresie użycia substancji na etapie projektowania i wytwarzania, nakładając na 
producentów odpowiedzialność za zbieranie i przetwarzanie odpadów. Ponadto substancje 
wykorzystywane w bateriach, które mogłyby stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego 
lub zdrowia ludzkiego zostały już poddane ocenie ryzyka i przeszły w związku z tym 
szczegółowe badania zgodnie z rozporządzeniem REACH.

Substancje wykorzystywane w bateriach zgodnie z dyrektywą w sprawie baterii powinny 
zostać wyłączone z procedury udzielania zezwolenia, tak aby uniknąć pokrywających się 
przepisów prawnych i obciążeń administracyjnych.

Poprawkę złożył Guido Sacconi

Poprawka 212
ARTYKUŁ 55 USTĘP 5

5. W przypadku substancji wymagających 
zezwolenia wyłącznie z uwagi na spełnienie 
przez nie kryteriów określonych w art. 56 
lit. a), b) lub c) lub z uwagi na to, że są one 
określone zgodnie z art. 56 lit. f) wyłącznie 
z powodu zagrożeń, jakie stwarzają dla 
zdrowia człowieka, nie stosuje się ust. 1 i 2 
niniejszego artykułu dla następujących 
zastosowań:

skreślony

a) w produktach kosmetycznych objętych 
dyrektywą 76/768/EWG;
b) w materiałach przeznaczonych do 
kontaktu ze środkami spożywczymi objętych 
rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004.

Or. en

(Część poprawki 471/rev. – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Zakres zezwolenia nie powinien podlegać żadnym ograniczeniom.
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Poprawkę złożyli Guido Sacconi + Urszula Krupa + Chris Davies, Lena Ek

Poprawka 213
ARTYKUŁ 55 A (nowy)

Artykuł 55 a
Lista substancji wymagających zezwolenia
Substancje spełniające kryteria art. 56 są 
wymienione w załączniku XIVa do czasu 
rozpoczęcia procedury udzielania 
zezwolenia. Po rozpoczęciu procedury 
udzielania zezwolenia substancje zostają 
włączone do załącznika XIVb, zgodnie z 
procedurą przedstawioną w art. 57 ust. 1.

Or. en

(Poprawka 215 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

In order to increase transparency, stimulate voluntary measures by downstream users and 
innovation towards safer alternatives, all substances that meet the criteria of very high 
concern should be added immediately to a candidate list for authorisation (=Annex XIVa). 

Subsequently, following the priority setting by the agency, substances will be moved to Annex 
XIVb, in which sunset dates and deadlines for applications for authorisation would be set. 
(Sacconi)

In order to help SMEs in their mid to long-term investment planning, reduce bureaucracy, 
stimulate innovation towards safer alternatives and voluntary measures and increase 
transparency, all substances that meet the criteria of very high concern should be added 
immediately to a candidate list for authorisation (Annex XIV (a)). This is a much clearer and 
straightforward procedure than what the Council has proposed. EP amendments 215, 216 
(relevant part), 219, 223, 227, 228, 229 and 230 are re-tabled as part of the candidate list 
package. (Krupa + Davies)

Poprawkę złożyli Guido Sacconi + Urszula Krupa + Chris Davies, Lena Ek

Poprawka 214
ARTYKUŁ 56 TYTUŁ I CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

Substancje podlegające włączeniu do 
załącznika XIV

Substancje podlegające włączeniu do 
załącznika XIVa

Następujące substancje mogą zostać 
włączone do załącznika XIV zgodnie z 
procedurą ustanowioną w art. 57:

Bez uszczerbku dla już istniejących lub 
przyszłych ograniczeń następujące
substancje są włączone do załącznika XIVa
zgodnie z procedurą przedstawioną w art. 
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58:

Or. en

(Poprawka 216 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Poprawka częściowo powiązana z poprawkami do nowego art. 55a.

Z uwagi na wprowadzenie listy kandydackiej procedura wpisywania na listy powinna zostać 
zmieniona. (Sacconi)

Poprawka powiązana z poprawką do nowego art. 55a.

Jeżeli pojawią się nowe naukowo udowodnione informacje wykazujące konieczność 
zastosowania dodatkowych środków w celu ściślejszego ograniczenia użycia substancji na 
rynku, władze powinny mieć możliwość zastosowania procedury ograniczenia. Odpowiednia 
część poprawki PE 216 została złożona ponownie. (Krupa+ Davies)

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

Poprawka 215
ARTYKUŁ 56 LITERA F)

f) inne substancje, takie jak substancje 
zaburzające gospodarkę hormonalną lub 
substancje trwałe, wykazujące zdolność do 
biokumulacji i toksyczne lub bardzo trwałe i 
wykazujące bardzo dużą zdolność do 
biokumulacji, nie spełniające kryteriów 
zawartych w lit. d) lub e) w odniesieniu do 
których istnieją naukowe dowody 
prawdopodobnych poważnych skutków dla 
zdrowia ludzkiego lub dla środowiska 
dające powody do obaw równoważnych 
obawom stwarzanym przez pozostałe 
substancje wymienione w lit. a) - e) i które 
są identyfikowane w każdym przypadku 
indywidualnie zgodnie z procedurą 
określoną w art. 58.

f) inne substancje, takie jak substancje 
zaburzające gospodarkę hormonalną lub 
substancje trwałe, wykazujące zdolność do 
biokumulacji i toksyczne lub bardzo trwałe i 
wykazujące bardzo dużą zdolność do 
biokumulacji, nie spełniające kryteriów 
zawartych w lit. d) lub e), zidentyfikowane 
jako powodujące podobne obawy jak 
substancje wymienione w lit. a) do e), 
w każdym przypadku indywidualnie zgodnie 
z procedurą określoną w art. 58.

Or. en
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(Poprawka 217 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

This amendment lowers the level of concern required for a substance before it is allowed to 
be added to Annex XIVa. A more flexible wording is preferable. (Sacconi)

The precautionary principle gives at hand that we cannot wait until we have full scientific 
evidence that a substance is going to have a negative impact on hormones for example, 
therefore the proposed wording will allow us to find more substances which are likely to give 
similar level of concern. (Wijkman & others)

The Council text would result in a significant increase in animal testing. This amendment 
allows for a handful of dangerous substances, mainly hormone disrupting chemicals which 
interfere with the normal functioning of the hormone system of both people and wildlife and 
result in a wide range of adverse effects including reproductive, developmental and 
behavioural problems, and those like PFOS, PFOA and DecaBDE to be brought under 
authorisation. EP amendment 217 is re-tabled. (Davies)

Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 216
ARTYKUŁ 56 LITERA F)

f) inne substancje, takie jak substancje 
zaburzające gospodarkę hormonalną lub 
substancje trwałe, wykazujące zdolność do 
biokumulacji i toksyczne lub bardzo trwałe i 
wykazujące bardzo dużą zdolność do 
biokumulacji, nie spełniające kryteriów 
zawartych w lit. d) lub e) w odniesieniu do 
których istnieją naukowe dowody 
prawdopodobnych poważnych skutków dla 
zdrowia ludzkiego lub dla środowiska dające 
powody do obaw równoważnych obawom 
stwarzanym przez pozostałe substancje 
wymienione w lit. a) - e) i które są 
identyfikowane w każdym przypadku 
indywidualnie zgodnie z procedurą 
określoną w art. 58.

f) inne substancje, takie jak substancje 
zaburzające gospodarkę hormonalną lub 
substancje trwałe, wykazujące zdolność do 
biokumulacji i toksyczne lub bardzo trwałe i 
wykazujące bardzo dużą zdolność do 
biokumulacji, nie spełniające kryteriów 
zawartych w lit. d) lub e) w odniesieniu do 
których istnieją naukowe dowody 
prawdopodobnych poważnych skutków dla 
zdrowia ludzkiego lub dla środowiska dające 
powody do obaw równoważnych obawom 
stwarzanym przez pozostałe substancje 
wymienione w lit. a) - e) i które są 
identyfikowane w każdym przypadku 
indywidualnie zgodnie z procedurą 
określoną w art. 58.

W przypadku tego rodzaju substancji po 
wejściu w życie rozporządzenia REACH 
Komisja opracuje wytyczne zawierające
kryteria określania substancji dających
powody do obaw równoważnych obawom 
stwarzanym przez pozostałe substancje
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wymienione w lit. a)-e).

Or. es

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zagwarantowanie, że substancje spełniające tylko niektóre kryteria 
substancji trwałych, wykazujących zdolność do biokumulacji i toksycznych mogą zostać 
zaklasyfikowane w ramach rozporządzenia REACH jako substancje chemiczne wzbudzające 
jednakowe obawy; w obecnym brzmieniu kwestia ta nie jest wystarczająco jasna.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 217
ARTYKUŁ 56 LITERA F A) (nowa)

fa) nanocząstki.

Or. en

(Nowa poprawka – art. 62 ust. 2 lit. d) Regulaminu dla uwzględnienia zmienionej opinii 
SCENIHR z dnia 10 marca 2006 r. oraz artykułu „Toxic Potential of Materials at the 

Nanolevel” (Właściwości toksyczne materiałów na poziomie nanocząstek) opublikowanego w 
Science dnia 3 lutego 2006 r.)

Uzasadnienie

Według autorów artykułu opublikowanego w „Science” bardzo małe rozmiary 
nanomateriałów mogą spowodować zmianę ich właściwości fizykochemicznych i stworzyć 
możliwość zwiększonej asymilacji i interakcji z tkankami biologicznymi. Połączenie to może 
wywołać w przypadku żywych komórek niekorzystne skutki biologiczne, które nie byłyby 
możliwe w takim samym materiale o większych rozmiarach. Zdaniem SCENIHR informacje o 
biologicznej przyszłości nanocząstek (np. dystrybucja, kumulacja, metabolizm i właściwości 
toksyczne zależne od rodzaju organu) są wciąż bardzo skąpe. Stosowanie nanocząstek 
powinno więc wymagać zezwolenia.

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 218
ARTYKUŁ 56 LITERA F A) (nowa)

fa) substancje będące składnikami 
dodawanymi do wyrobów tytoniowych w 
rozumieniu art. 2 ust. 1 i 5 dyrektywy 
2001/37/WE w sprawie zbliżenia 
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przepisów ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych państw członkowskich, 
dotyczących produkcji, prezentowania 
i sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Or. en

Uzasadnienie

Odpowiada poprawce 218 przyjętej w pierwszym czytaniu.

Poprawkę złożył Guido Sacconi

Poprawka 219
ARTYKUŁ 57 TYTUŁ I USTĘP 1 CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

Włączanie substancji do załącznika XIV Włączanie substancji do załącznika XIVb
1. W każdym przypadku, gdy zostanie 
podjęta decyzja o włączeniu do załącznika 
XIV substancji, o których mowa w art. 56, 
decyzja taka jest podejmowana zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 132 ust. 3. 
W decyzjach takich wyszczególnia się w 
odniesieniu do każdej substancji:

1. W każdym przypadku, gdy zostanie 
podjęta decyzja o włączeniu do załącznika 
XIVb substancji, o których mowa w art. 56, 
decyzja taka jest podejmowana zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 132 ust. 3a. 
W decyzjach takich wyszczególnia się w 
odniesieniu do każdej substancji:

Or. en

(Poprawka 219 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

W związku z utworzeniem wykazu substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń
treść załącznika XIV zostaje przeniesiona do załącznika XIVb.

Poprawkę złożyli Urszula Krupa + Chris Davies, Lena Ek

Poprawka 220
ARTYKUŁ 57 TYTUŁ I USTĘP 1 CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

Włączanie substancji do załącznika XIV Włączanie substancji do załącznika XIVb
1. W każdym przypadku, gdy zostanie 
podjęta decyzja o włączeniu do załącznika 
XIV substancji, o których mowa w art. 56, 
decyzja taka jest podejmowana zgodnie z 

1. W każdym przypadku, gdy zostanie 
podjęta decyzja o włączeniu do załącznika 
XIVb substancji, o których mowa w art. 56, 
decyzja taka jest podejmowana zgodnie z 
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procedurą, o której mowa w art. 132 ust. 3. 
W decyzjach takich wyszczególnia się w 
odniesieniu do każdej substancji:

procedurą, o której mowa w art. 132 ust. 3. 
W decyzjach takich wyszczególnia się w 
odniesieniu do każdej substancji:

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka powiązana z poprawką do nowego art. 55a.

Poprawkę złożył Guido Sacconi

Poprawka 221
ARTYKUŁ 57 USTĘP 1 LITERA B A) (nowa)

ba) wszelkie ograniczenia zgodne z art. 67;

Or. en

(Poprawka 220 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Wszelkie ograniczenia dotyczące produkcji, stosowania i/lub wprowadzania do obrotu 
powinny zostać wymienione w decyzji o włączeniu substancji do załącznika XIVb.

Poprawkę złożyli Guido Sacconi + Chris Davies

Poprawka 222
ARTYKUŁ 57 USTĘP 1 LITERA D)

d) okresy przeglądu określonych
zastosowań, w odpowiednich przypadkach;

d) okresy przeglądu nieprzekraczające 5 lat 
dla wszystkich zastosowań;

Or. en

(Poprawka 221 - pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

All authorisations must have time limits on them, up to a maximum of 5 years, depending on 
the development of safer alternatives or technologies. In the absence of regular review 
periods the incentive for innovation and the development of safer methods will be lost. 
(Sacconi)
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It is reasonable that all authorisations are issued on a temporary basis, because periodic 
review will allow (and encourage) adaptation to technical progress (e.g. consideration of new 
information on hazards, exposure, socio-economic benefits and availability of alternatives). 
Without regular review periods, the incentive for the innovation of safer alternatives will be 
lost. EP amendment 221 is re-tabled. (Davies)

Poprawkę złożył Guido Sacconi

Poprawka 223
ARTYKUŁ 57 USTĘP 2

2. Zastosowania lub kategorie zastosowań 
mogą zostać zwolnione z obowiązku 
uzyskania zezwolenia pod warunkiem, że z
istniejących konkretnych przepisów 
prawnych Wspólnoty ustalających
minimalne wymagania dotyczące ochrony 
zdrowia ludzkiego lub środowiska dla tego 
zastosowania substancji wynika, że ryzyko 
jest objęte właściwą kontrolą. Podczas 
ustalania takich zwolnień uwzględnia się 
zwłaszcza proporcjonalność ryzyka dla 
zdrowia ludzkiego i dla środowiska w 
związku z charakterem substancji, na 
przykład w przypadkach gdy ryzyko zmienia 
się w zależności od postaci fizycznej.

2. Zastosowania lub kategorie zastosowań 
mogą zostać zwolnione z obowiązku 
uzyskania zezwolenia. Przy ustanawianiu 
tych zwolnień bierze się w szczególności 
pod uwagę:
a) istniejące konkretne przepisy prawne
Wspólnoty ustalające minimalne 
wymagania dotyczące ochrony zdrowia 
ludzkiego lub środowiska dla tego 
zastosowania substancji, takie jak wiążące 
najwyższe dopuszczalne stężenia w 
środowisku pracy, najwyższe dopuszczalne 
wartości emisji itd. pod warunkiem, że 
ryzyko jest objęte właściwą kontrolą;
b) istniejące zobowiązania prawne do 
podjęcia właściwych środków technicznych 
i administracyjnych w celu zapewnienia 
zgodności z odpowiednimi normami 
zdrowotnymi, normami bezpieczeństwa i 
normami środowiskowymi w zakresie 
zastosowania tej substancji.
Zwolnienia mogą podlegać określonym 
warunkom.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przywraca pierwotny tekst wniosku Komisji.
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Poprawkę złożyli Chris Davies + Philippe Busquin, Vittorio Prodi

Poprawka 224
ARTYKUŁ 57 USTĘP 2

2. Zastosowania lub kategorie zastosowań 
mogą zostać zwolnione z obowiązku 
uzyskania zezwolenia pod warunkiem, że z 
istniejących konkretnych przepisów 
prawnych Wspólnoty ustalających 
minimalne wymagania dotyczące ochrony 
zdrowia ludzkiego lub środowiska dla tego 
zastosowania substancji wynika, że ryzyko 
jest objęte właściwą kontrolą. Podczas 
ustalania takich zwolnień uwzględnia się 
zwłaszcza proporcjonalność ryzyka dla 
zdrowia ludzkiego i dla środowiska w 
związku z charakterem substancji, na 
przykład w przypadkach gdy ryzyko zmienia 
się w zależności od postaci fizycznej.

2. Zastosowania lub kategorie zastosowań 
mogą zostać zwolnione z obowiązku 
uzyskania zezwolenia pod warunkiem, że z 
istniejących konkretnych przepisów 
prawnych Wspólnoty ustalających 
minimalne wymagania dotyczące ochrony 
zdrowia ludzkiego, bezpieczeństwa ludności
lub ochrony środowiska dla tego 
zastosowania substancji wynika, że ryzyko 
jest objęte właściwą kontrolą. Podczas 
ustalania takich zwolnień uwzględnia się 
zwłaszcza proporcjonalność ryzyka dla 
zdrowia ludzkiego, bezpieczeństwa ludności
i dla środowiska w związku z charakterem 
substancji, na przykład w przypadkach gdy 
ryzyko zmienia się w zależności od postaci 
fizycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie w życie rozporządzenia REACH nie powinno mieć wpływu na przestrzeganie 
przez przemysł lotniczy wymogów oraz norm bezpieczeństwa i certyfikacji obowiązujących w 
lotnictwie cywilnym, ustanowionych na szczeblu międzynarodowym (ICAO) lub 
wspólnotowym (EASA). Być może konieczne będzie zwolnienie niektórych substancji z 
obowiązku uzyskania zezwolenia z uwagi na to, że ich właściwości fizykochemiczne są 
niezbędne dla zapewnienia zgodności z międzynarodowymi i wspólnotowymi wymogami oraz 
normami w zakresie bezpieczeństwa i certyfikacji, w szczególności z wymogami w zakresie 
zdatności do lotu i bezpieczeństwa pasażerów w lotnictwie cywilnym, ustanowionymi 
rozporządzeniem (WE) nr 1592/2002.

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 225
ARTYKUŁ 57 USTĘP 2 A (nowy)

2a. Takie zwolnienia nie są przyznawane 
zastosowaniom lub kategoriom zastosowań 
substancji, o których mowa w art. 56 i które 
są składnikami dodawanymi do wyrobów 
tytoniowych w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 5 
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dyrektywy 2001/37/WE w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych państw członkowskich, 
dotyczących produkcji, prezentowania 
i sprzedaży wyrobów tytoniowych, 
niezależnie od art. 12 tejże dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka odpowiada poprawce 222 przyjętej w pierwszym czytaniu, z dostosowaniem do 
zmiany numeracji artykułów we wspólnym stanowisku w stosunku do pierwotnego tekstu 
Komisji Europejskiej.

Poprawkę złożył Guido Sacconi

Poprawka 226
ARTYKUŁ 57 USTĘP 3 CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

3. Przed podjęciem decyzji o włączeniu 
substancji do załącznika XIV, Agencja –
uwzględniając opinię Komitetu Państw 
Członkowskich – zaleca zawarcie w nim
substancji priorytetowych, wyszczególniając 
w odniesieniu do każdej z nich pozycje 
wymienione w ust. 1. Pierwszeństwo mają z 
reguły substancje, które:

3. Agencja zaleca przeniesienie substancji 
priorytetowych z załącznika XIVa do 
załącznika XIVb, wyszczególniając w 
odniesieniu do każdej z nich pozycje 
wymienione w ust. 1. Pierwszeństwo mają z 
reguły substancje, które:

Or. en

(Poprawka 223 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

W związku z utworzeniem wykazu substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń 
treść załącznika XIV zostaje przeniesiona do załącznika XIVb.

Poprawkę złożyli Chris Davies, Lena Ek + Urszula Krupa

Poprawka 227
ARTYKUŁ 57 USTĘP 3 CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

3. Przed podjęciem decyzji o włączeniu 
substancji do załącznika XIV, Agencja –

3. Przed podjęciem decyzji o przeniesieniu 
substancji z załącznika XIVa do załącznika 
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uwzględniając opinię Komitetu Państw 
Członkowskich – zaleca zawarcie w nim 
substancji priorytetowych, wyszczególniając 
w odniesieniu do każdej z nich pozycje 
wymienione w ust. 1. Pierwszeństwo mają z 
reguły substancje, które:

XIVb Agencja – uwzględniając opinię 
Komitetu Państw Członkowskich – zaleca 
zawarcie w nim substancji priorytetowych, 
wyszczególniając w odniesieniu do każdej z 
nich pozycje wymienione w ust. 1. 
Pierwszeństwo mają z reguły substancje, 
które:

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka powiązana z poprawką do nowego art. 55a.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 228
ARTYKUŁ 57 USTĘP 3 LITERA B A) (nowa)

ba) występują w postaci nanocząstek; lub

Or. en

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

Uzasadnienie

Zdaniem SCENIHR obecnie stosuje się szeroką gamę nanomateriałów i funkcjonalnych 
nanopowierzchni w produktach oferowanych konsumentom, takich jak kosmetyki, filtry 
przeciwsłoneczne, włókna i wyroby tekstylne, barwniki, wypełniacze, farby, emulsje i koloidy. 
Biorąc pod uwagę połączenie następujących czynników: a) wzbudzające ogromne obawy 
niekorzystne skutki nanocząstek, b) ich szerokie zastosowanie w produktach oferowanych 
konsumentom oraz c) bardzo ograniczoną wiedzę na temat biologicznej przyszłości 
nanocząstek, powinny one stanowić problem o priorytetowym znaczeniu w ramach systemu 
udzielania zezwoleń ustanowionego rozporządzeniem REACH.

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 229
ARTYKUŁ 57 USTĘP 3 LITERA C)

c) są stosowane w dużych ilościach. c) są stosowane w dużych ilościach; lub

Or. en
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Uzasadnienie

Odpowiada poprawce 224 przyjętej w pierwszym czytaniu.

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 230
ARTYKUŁ 57 USTĘP 3 LITERA C A) (nowa)

ca) substancje będące składnikami 
dodawanymi do wyrobów tytoniowych w 
rozumieniu art. 2 ust. 1 i 5 dyrektywy 
2001/37/WE w sprawie zbliżenia przepisów 
ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych państw członkowskich, 
dotyczących produkcji, prezentowania 
i sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Or. en

Uzasadnienie

Odpowiada poprawce 225 przyjętej w pierwszym czytaniu.

Poprawkę złożył Guido Sacconi

Poprawka 231
ARTYKUŁ 57 USTĘP 4 AKAPIT PIERWSZY

4. Przed wysłaniem swych zaleceń Komisji, 
Agencja udostępnia je publicznie na swojej 
stronie internetowej, wyraźnie wskazując 
datę publikacji i biorąc pod uwagę art. 117 i 
118 dotyczące dostępu do informacji. 
Agencja zwraca się do wszystkich 
zainteresowanych stron o przedstawianie 
uwag w ciągu trzech miesięcy od daty 
publikacji, w szczególności uwag 
dotyczących zastosowań, które powinny 
zostać zwolnione z obowiązku uzyskania 
zezwolenia.

4. Przed wysłaniem swych zaleceń Komisji, 
Agencja udostępnia je publicznie na swojej 
stronie internetowej, wyraźnie wskazując 
datę publikacji. Agencja zwraca się do 
wszystkich zainteresowanych stron 
o przedstawianie uwag w ciągu trzech 
miesięcy od daty publikacji, w szczególności 
na temat:
a) spełnienia kryteriów, o których mowa w 
art. 56 lit. d), e) i f);
b) zastosowań, które powinny zostać 
zwolnione z obowiązku uzyskania 
zezwolenia.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka przywraca pierwotny tekst wniosku Komisji.

Poprawkę złożyli Erna Hennicot-Schoepges, Anders Wijkman + Chris Davies, Lena Ek + 
Urszula Krupa, Guido Sacconi

Poprawka 232
ARTYKUŁ 57 USTĘP 5

5. Z zastrzeżeniem ust. 6, po włączeniu 
substancji do załącznika XIV nie podlega 
ona nowym ograniczeniom na mocy 
procedury określonej w tytule VIII w 
zakresie ryzyka dla zdrowia człowieka lub 
dla środowiska wynikającego z 
zastosowania tej substancji w jej postaci 
własnej, jako składnika preparatu lub w 
wyrobie będącego skutkiem jej swoistych 
właściwości określonych w załączniku XIV.

5. Z zastrzeżeniem ust. 6, po włączeniu 
substancji do załącznika XIV nie podlega 
ona nowym ograniczeniom na mocy 
procedury określonej w tytule VIII w 
zakresie ryzyka dla zdrowia człowieka lub 
dla środowiska wynikającego z 
zastosowania tej substancji w jej postaci 
własnej, jako składnika preparatu lub w 
wyrobie będącego skutkiem jej swoistych 
właściwości określonych w załączniku XIV, 
o ile Agencja nie otrzyma naukowo 
udowodnionych informacji wykazujących 
potrzebę podjęcia natychmiastowych 
działań ograniczających użycie danej 
substancji.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli pojawią się nowe naukowo udowodnione informacje wykazujące konieczność 
zastosowania dodatkowych środków w celu ściślejszego ograniczenia użycia substancji na 
rynku, władze powinny mieć możliwość zastosowania procedury ograniczenia. Poprawka PE 
226 został złożona ponownie. (Hennicot i Wijkman + Davies + Krupa)

Potrzebny jest mechanizm kontroli zastosowań substancji umieszczonych w wykazie, które 
zostały wyłączone z obowiązku uzyskania zezwolenia, tekst Komisji zaś wykluczałby 
jakąkolwiek możliwość sprawowania kontroli poprzez „inne” ograniczenia. Poprawka 226 –
pierwsze czytanie. (Sacconi)

Poprawkę złożył Guido Sacconi

Poprawka 233
ARTYKUŁ 57 USTĘP 8
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8. Substancje, które na skutek pojawienia się 
nowych informacji przestają spełniać 
kryteria art. 56, usuwane są z załącznika 
XIV zgodnie z procedurą, o której mowa w 
art. 132 ust. 3.

8. Substancje, które na skutek pojawienia się 
nowych informacji przestają spełniać 
kryteria art. 56, usuwane są z załącznika 
XIV 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.

Poprawkę złożył Guido Sacconi

Poprawka 234
ARTYKUŁ 58 TYTUŁ

Identyfikacja substancji, o których mowa w 
art. 56

Identyfikacja i włączenie do załącznika 
XIVa substancji, o których mowa w art. 56

Or. en

(Poprawka 227 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Poprawka powiązana z poprawką do art. 56.
W celu zwiększenia przejrzystości, stworzenia zachęt dla dobrowolnych działań ze strony 
dalszych użytkowników oraz innowacyjnych badań nad bezpieczniejszymi substancjami 
alternatywnymi wszystkie substancje spełniające kryteria substancji wzbudzających 
szczególnie duże obawy powinny zostać natychmiastowo włączone do kandydackiej listy 
substancji wymagających zezwolenia (=załącznik XIVa). Substancje spełniające wymienione 
kryteria są włączane bezpośrednio. W odniesieniu do substancji, które dopiero zostaną 
zidentyfikowane jako takie w przyszłości, powinna zostać opracowana procedura włączenia.

Poprawkę złożył Guido Sacconi

Poprawka 235
ARTYKUŁ 58 USTĘP -1



PE 378.597v01-00 18/106 AM\630161PL.doc

PL

-1. Substancje wskazane w art. 56 lit. a), b) 
i c) są włączone do załącznika XIV(a).

Or. en

(Poprawka 228 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Substancje działające rakotwórczo, mutagennie lub szkodliwie na rozrodczość powinny zostać 
natychmiastowo włączone do kandydackiej listy substancji wymagających zezwolenia.

Poprawkę złożył Guido Sacconi

Poprawka 236
ARTYKUŁ 58 USTĘP 1

1. Procedurę określoną w ust. 2 - 10 
niniejszego artykułu stosuje się w celu 
identyfikacji substancji spełniających 
kryteria, o których mowa w art. 56, oraz 
ustalenia kandydackiej listy substancji do 
ewentualnego włączenia do załącznika 
XIV. W ramach tej listy Agencja wskazuje 
substancje, które są objęte jej programem 
pracy zgodnie z art. 82 ust. 3 lit. e).

1. W celu zidentyfikowania substancji 
wskazanych w art. 56 lit. d), e) i f) stosuje 
się procedurę określoną w ust. 2 – 10 
niniejszego artykułu, przed wszelkimi 
zaleceniami dokonanymi zgodnie z 
przepisami art. 57 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przywraca pierwotny tekst wniosku Komisji.

Poprawkę złożyli Chris Davies, Lena Ek + Urszula Krupa

Poprawka 237
ARTYKUŁ 58 TYTUŁ I USTĘP 1

Identyfikacja substancji, o których mowa w 
art. 56

Identyfikacja i włączenie do załącznika 
XIVa substancji, o których mowa w art. 56

1. Procedurę określoną w ust. 2 - 10 
niniejszego artykułu stosuje się w celu 
identyfikacji substancji spełniających 
kryteria, o których mowa w art. 56, oraz 
ustalenia kandydackiej listy substancji do 

1. Procedurę określoną w ust. 2 - 10 
niniejszego artykułu stosuje się w celu 
identyfikacji substancji spełniających 
kryteria, o których mowa w art. 56, oraz 
ustalenia kandydackiej listy (załącznik 
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ewentualnego włączenia do załącznika XIV. 
W ramach tej listy Agencja wskazuje 
substancje, które są objęte jej programem 
pracy zgodnie z art. 82 ust. 3 lit. e).

XIVa) substancji do ewentualnego 
włączenia do załącznika XIVb. W ramach tej 
listy Agencja wskazuje substancje, które są 
objęte jej programem pracy zgodnie z art. 82 
ust. 3 lit. e).

1a. Substancje wskazane w art. 56 lit. a), b) 
i c) są włączone do załącznika XIVa.

Or. en

Uzasadnienie

Identyfikacja substancji wzbudzających duże obawy powinna być dokonywana większością 
kwalifikowaną. Niewłaściwa jest sytuacja, w której każde z 25 państw członkowskich 
dysponuje prawem weta w zakresie identyfikacji wspomnianych substancji. Niniejsza 
poprawka wprowadza również jasne ramy czasowe dla włączenia substancji wzbudzających 
szczególnie duże obawy do załącznika XIIIa, a przez to zwiększa pewność prawną dla 
przedstawicieli sektora. Poprawka powiązana z poprawką do nowego art. 53a.

Poprawkę złożył Guido Sacconi

Poprawka 238
ARTYKUŁ 58 USTĘP 8 I 9

8. Jeżeli w ciągu 30 dni od przekazania 
Komitet Państw Członkowskich osiągnie 
jednomyślne porozumienie w zakresie 
identyfikacji, Agencja umieszcza tę 
substancję na liście, o której mowa w ust. 1. 
Agencja może włączyć tę substancję do 
swoich zaleceń na mocy art. 57 ust. 3.

8. Jeżeli w ciągu 30 dni od przekazania 
Komitet Państw Członkowskich osiągnie 
większością kwalifikowaną porozumienie, 
że dana substancja spełnia kryteria 
wydania zezwolenia i powinna być 
włączona do załącznika XIVb, Agencja, w 
ciągu 15 dni roboczych, zaleca Komisji 
włączenie danej substancji do załącznika
XIVb zgodnie z art. 57 ust. 3.

9. Jeżeli Komitet Państw Członkowskich nie 
osiągnie jednomyślnego porozumienia, w 
ciągu 3 miesięcy od otrzymania opinii 
Komitetu Państw Członkowskich Komisja 
sporządza projekt wniosku dotyczącego 
identyfikacji substancji. Ostateczna decyzja 
w sprawie identyfikacji substancji 
podejmowana jest zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 132 ust. 3.

8. Jeżeli Komitet Państw Członkowskich nie 
osiągnie większością kwalifikowaną
porozumienia, w ciągu 30 dni od 
przekazania wyda opinię. Agencja 
przekazuje tę opinię Komisji w ciągu 15 dni 
roboczych, wraz z informacją o wszelkich
opiniach mniejszości w obrębie Komitetu, 
tak aby Komisja mogła podjąć decyzję.

Or. en
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(Poprawka 229 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

W przypadku gdy Komitet nie osiągnie porozumienia, ostateczną decyzję podejmie Komisja.

Poprawkę złożyli Chris Davies + Urszula Krupa

Poprawka 239
ARTYKUŁ 58 USTĘP 8 I 9

8. Jeżeli w ciągu 30 dni od przekazania 
Komitet Państw Członkowskich osiągnie 
jednomyślne porozumienie w zakresie 
identyfikacji, Agencja umieszcza tę 
substancję na liście, o której mowa w ust. 1. 
Agencja może włączyć tę substancję do 
swoich zaleceń na mocy art. 57 ust. 3.

8. Jeżeli w ciągu 30 dni od przekazania 
Komitet Państw Członkowskich osiągnie 
większością kwalifikowaną porozumienie, 
że dana substancja spełnia kryteria 
wydania zezwolenia i powinna być 
włączona do załącznika XIVa, Agencja 
umieszcza tę substancję na liście, o której 
mowa w ust. 1. Agencja może włączyć tę 
substancję do swoich zaleceń na mocy art. 
57 ust. 3.

8a. Substancje zaklasyfikowane po raz 
pierwszy jako spełniające kryteria art. 56 
lit. a), b) i c) oraz substancje 
zidentyfikowane jako spełniające kryteria 
art. 56 lit. d), e) i f) są włączane do 
załącznika XIVa w ciągu trzech miesięcy.

9. Jeżeli Komitet Państw Członkowskich nie 
osiągnie jednomyślnego porozumienia, w 
ciągu 3 miesięcy od otrzymania opinii 
Komitetu Państw Członkowskich Komisja 
sporządza projekt wniosku dotyczącego 
identyfikacji substancji. Ostateczna decyzja 
w sprawie identyfikacji substancji 
podejmowana jest zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 132 ust. 3.

9. Jeżeli Komitet Państw Członkowskich nie 
osiągnie porozumienia większością 
kwalifikowaną, w ciągu 3 miesięcy od 
otrzymania opinii Komitetu Państw 
Członkowskich Komisja sporządza projekt 
wniosku dotyczącego identyfikacji 
substancji. Ostateczna decyzja w sprawie 
identyfikacji substancji podejmowana jest 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
132 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Identyfikacja substancji wzbudzających duże obawy powinna być dokonywana większością 
kwalifikowaną. Niewłaściwa jest sytuacja, w której każde z 25 państw członkowskich 
dysponuje prawem weta w zakresie identyfikacji wspomnianych substancji. Niniejsza 
poprawka wprowadza również jasne ramy czasowe dla włączenia substancji wzbudzających 
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szczególnie duże obawy do załącznika XIIIa, a przez to zwiększa pewność prawną dla 
przedstawicieli sektora. Poprawka powiązana z poprawką do nowego art. 53a.

Poprawkę złożył Guido Sacconi

Poprawka 240
ARTYKUŁ 58 USTĘP 9

9. Jeżeli Komitet Państw Członkowskich nie 
osiągnie jednomyślnego porozumienia, w 
ciągu 3 miesięcy od otrzymania opinii 
Komitetu Państw Członkowskich Komisja 
sporządza projekt wniosku dotyczącego 
identyfikacji substancji. Ostateczna decyzja 
w sprawie identyfikacji substancji 
podejmowana jest zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 132 ust. 3.

9. Jeżeli Komitet Państw Członkowskich nie 
osiągnie jednomyślnego porozumienia, w 
ciągu 3 miesięcy od otrzymania opinii 
Komitetu Państw Członkowskich Komisja 
sporządza projekt wniosku dotyczącego 
identyfikacji substancji. Ostateczna decyzja 
w sprawie identyfikacji substancji 
podejmowana jest 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.

Poprawkę złożył Guido Sacconi

Poprawka 241
ARTYKUŁ 58 USTĘP 9 A (nowy)

9a. Substancje zaklasyfikowane po raz 
pierwszy jako spełniające kryteria art. 56 
lit. a), b) i c) oraz substancje 
zidentyfikowane jako spełniające kryteria 
art. 56 lit. d), e) i f) są włączane do 
załącznika XIVa w ciągu trzech miesięcy.

Or. en
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(Poprawka 230 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Poprawka ustanawia procedurę włączenia do załącznika XIVa.

Poprawkę złożył Guido Sacconi

Poprawka 242
ARTYKUŁ 59 USTĘP 2

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, zezwolenie
udzielane jest, jeżeli ryzyko dla zdrowia 
człowieka lub dla środowiska wynikające z 
zastosowania danej substancji i będące 
efektem jej swoistych właściwości 
określonych w załączniku XIV jest 
odpowiednio kontrolowane zgodnie z sekcją 
6.4 załącznika I oraz zgodnie z 
dokumentacją w raporcie bezpieczeństwa 
chemicznego wnioskodawcy. Komisja 
uwzględnia wszelkie zrzuty, emisje i 
niezamierzone ubytki, które znane są w 
czasie podejmowania decyzji.

2. Zezwolenie udzielane jest, wyłącznie
jeżeli:

Komisja nie uwzględnia ryzyka dla zdrowia 
człowieka wynikającego z zastosowania 
substancji w wyrobach medycznych 
regulowanych dyrektywą Rady 
90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 w 
sprawie zbliżenia ustawodawstw państw 
członkowskich odnoszących się do wyrobów 
medycznych aktywnego osadzania, 
dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 
czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów 
medycznych lub dyrektywą 98/79/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 
października 1998 r. w sprawie wyrobów 
medycznych używanych do diagnozy in 
vitro.

a) nie istnieją właściwe substancje lub 
technologie alternatywne oraz 
wprowadzono środki mające na celu 
zminimalizowanie narażenia, oraz
b) udowodniono, że korzyści społeczne i 
gospodarcze przeważają nad zagrożeniem 
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dla zdrowia ludzi i środowiska 
wynikającego ze stosowania substancji, 
oraz
c) ryzyko dla zdrowia ludzi lub środowiska 
wynikające ze stosowania substancji będące 
następstwem jej właściwości określonych w 
załączniku XIVa, jest właściwie 
kontrolowane zgodnie z przepisami 
załącznika I, sekcja 6 oraz według zapisu w 
raporcie bezpieczeństwa chemicznego 
wnioskującego.
Komisja uwzględnia wszelkie zrzuty, emisje 
i niezamierzone ubytki, które znane są w 
czasie podejmowania decyzji.

Or. en

(Zmieniona poprawka 232 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Poprawka powiązana z poprawką do art. 54.

Poprawkę złożyli Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, 
Avril Doyle + Chris Davies, Lena Ek + Urszula Krupa

Poprawka 243
ARTYKUŁ 59 USTĘP 2

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, zezwolenie
udzielane jest, jeżeli ryzyko dla zdrowia 
człowieka lub dla środowiska wynikające z 
zastosowania danej substancji i będące 
efektem jej swoistych właściwości 
określonych w załączniku XIV jest 
odpowiednio kontrolowane zgodnie z sekcją 
6.4 załącznika I oraz zgodnie z 
dokumentacją w raporcie bezpieczeństwa 
chemicznego wnioskodawcy. Komisja 
uwzględnia wszelkie zrzuty, emisje i 
niezamierzone ubytki, które znane są w 
czasie podejmowania decyzji.

2. Zezwolenie udzielane jest, wyłącznie
jeżeli:

Komisja nie uwzględnia ryzyka dla zdrowia 
człowieka wynikającego z zastosowania 
substancji w wyrobach medycznych 
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regulowanych dyrektywą Rady 
90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 w 
sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw
Członkowskich odnoszących się do 
wyrobów medycznych aktywnego 
osadzania, dyrektywą Rady 93/42/EWG z 
dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów 
medycznych lub dyrektywą 98/79/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 
października 1998 r. w sprawie wyrobów 
medycznych używanych do diagnozy in 
vitro.

a) nie istnieją właściwe substancje lub 
technologie alternatywne oraz 
wprowadzono środki mające na celu 
zminimalizowanie narażenia, oraz
b) udowodniono, że korzyści społeczne i 
gospodarcze przeważają nad zagrożeniem 
dla zdrowia ludzi i środowiska 
wynikającego ze stosowania substancji, 
oraz
c) ryzyko dla zdrowia ludzi lub środowiska 
wynikające ze stosowania substancji będące 
następstwem jej właściwości określonych w 
załączniku XIVa, jest właściwie 
kontrolowane zgodnie z przepisami 
załącznika I, sekcja 6 oraz według zapisu w 
raporcie bezpieczeństwa chemicznego 
wnioskującego.

Or. en

Uzasadnienie

For substances, substitution should always be the first option, taking social economic aspects 
and adequate control into account. Amendment 232 from the first reading. The Coucil 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. Amendments 1-5, 12-13 from Wijkman are related. (Wijkman & others)

This amendment clarifies that the availability of suitable safer alternatives should always be 
looked at first. Proactive companies investing in safer solution are currently disadvantaged 
on the market. ‘Adequate control’ means business as usual and doesn’t offer incentives for 
innovation. This amendment encourages the replacement of hazardous chemicals by safer 
alternatives. Reinstatement of EP amendment 232. (Davies + Krupa)
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Poprawkę złożył Guido Sacconi

Poprawka 244
ARTYKUŁ 59 USTĘP 3

3. Ust. 2 nie ma zastosowania do: skreślony
a) substancji spełniających kryteria zawarte 
w art. 56 lit. a), b), c) i f), w odniesieniu do 
których nie jest możliwe określenie progu 
zgodnie z sekcją 6.4 załącznika I;
b) substancji spełniających kryteria zawarte 
w art. 56 lit. d) i e).

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wprowadza skreślenie nowego przepisu we wspólnym stanowisku, ponieważ w 
przypadku substancji wzbudzających duże obawy zezwolenie powinno być udzielane według 
jednej wspólnej procedury.

Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 245
ARTYKUŁ 59 USTĘP 3 LITERA B A) (nowa)

ba) substancji spełniających kryteria 
określone w wytycznych Komisji, o których 
mowa w art. 56 lit. f).

Or. es

Uzasadnienie

Zachowanie spójności z poprzednią poprawką w celu zagwarantowania, że substancje 
spełniające tylko niektóre kryteria substancji trwałych, wykazujących zdolność do 
biokumulacji i toksycznych mogą zostać zaklasyfikowane w ramach rozporządzenia REACH 
jako substancje chemiczne wzbudzające jednakowe obawy; w obecnym brzmieniu kwestia ta 
nie jest wystarczająco jasna.
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Poprawkę złożyli Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, 
Avril Doyle + Chris Davies, Lena Ek + Urszula Krupa

Poprawka 246
ARTYKUŁ 59 USTĘP 4

4. Jeżeli zezwolenie nie może być 
udzielone na mocy ust. 2 lub dla substancji 
wymienionych w ust. 3, zezwolenia można 
udzielić, jeżeli wykazano, że korzyści 
społeczno-ekonomiczne przewyższają 
ryzyko dla zdrowia człowieka lub dla 
środowiska wynikające z zastosowania 
danej substancji oraz nie istnieją 
odpowiednie alternatywne substancje lub 
technologie. Decyzja taka podejmowana 
jest po rozważeniu wszystkich 
następujących elementów:

skreślony

a) ryzyka stwarzanego przez zastosowania 
substancji;
b) korzyści społeczno-ekonomicznych 
wynikających z zastosowania substancji 
i społeczno-ekonomicznych konsekwencji 
odmowy udzielenia zezwolenia, 
przedstawionych przez wnioskodawcę lub 
inne zainteresowane strony;
c) analizy substancji alternatywnych 
przedstawionych przez wnioskodawcę na 
mocy art. 61 ust. 4 lit. d) i wszelkich 
wkładów stron trzecich przedstawionych na 
mocy art. 63 ust. 2;
d) dostępnych informacji dotyczących 
ryzyka dla zdrowia ludzkiego lub 
środowiska stwarzanego przez substancje 
lub technologie alternatywne.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku substancji zastąpienie powinno zawsze być opcją pierwszego wyboru z uwagi na 
aspekty społeczno-ekonomiczne oraz odpowiedni poziom kontroli. Rada poświęca zbyt dużo 
uwagi zapewnieniu odpowiedniej kontroli. Nie należy podejmować prób określania
„bezpiecznych” progów dla stałego użycia substancji, które mogą prowadzić do nowotworów 
i zmiany kodu DNA. (Wijkman i inni)
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Poprawka powiązana z poprawką do art. 57 ust. 2. (Davies + Krupa)

Poprawkę złożył Guido Sacconi

Poprawka 247
ARTYKUŁ 59 USTĘP 4 CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

4. Jeżeli zezwolenie nie może być udzielone 
na mocy ust. 2 lub dla substancji 
wymienionych w ust. 3, zezwolenia można 
udzielić, jeżeli wykazano, że korzyści 
społeczno-ekonomiczne przewyższają 
ryzyko dla zdrowia człowieka lub dla 
środowiska wynikające z zastosowania 
danej substancji oraz nie istnieją 
odpowiednie alternatywne substancje lub 
technologie. Decyzja taka podejmowana 
jest po rozważeniu wszystkich 
następujących elementów:

4. Decyzja o udzieleniu zezwolenia zgodnie 
z ust. 2 podejmowana jest po rozważeniu 
wszystkich następujących elementów:

Or. en

(Poprawka 233 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Poprawka powiązana z poprawką do art. 54.

Poprawkę złożył Guido Sacconi

Poprawka 248
ARTYKUŁ 59 USTĘP 7

7. W przypadku gdy wniosek o udzielenie 
zezwolenia zawiera informacje określone w 
art. 61 ust. 5 lit. b), informacje uwzględnia 
się przy ustalaniu okresu, w którym 
dokonywany jest przegląd o określonym 
czasie trwania, o którym mowa w ust. 8 
niniejszego artykułu.

7. Ważność zezwolenia udzielanego na 
określony czas będzie wyznaczana na 
podstawie informacji wyszczególnionych w 
art. 61 ust. 4 lit. eb), a także z 
uwzględnieniem innych dostępnych 
informacji.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka wprowadza powiązanie między okresem ważności zezwolenia a informacjami 
zawartymi w planie zastąpienia.

Poprawkę złożyli Chris Davies, Lena Ek

Poprawka 249
ARTYKUŁ 59 USTĘP 7

7. W przypadku gdy wniosek o udzielenie 
zezwolenia zawiera informacje określone w 
art. 61 ust. 5 lit. b), informacje uwzględnia 
się przy ustalaniu okresu, w którym 
dokonywany jest przegląd o określonym 
czasie trwania, o którym mowa w ust. 8 
niniejszego artykułu.

7. Informacje określone w art. 61 ust. 4 lit. 
db) uwzględnia się przy ustalaniu okresu, w 
którym dokonywany jest przegląd o 
określonym czasie trwania, o którym mowa 
w ust. 8 niniejszego artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Plany zastąpienia pomogą sektorowi, a zwłaszcza MŚP, w dokonywaniu planów na 
przyszłość. Plany zastąpienia to zwyczajne plany badań naukowych i rozwojowych
zawierające dodatkowo harmonogram działań proponowanych przez wnioskodawcę.

Poprawkę złożył Guido Sacconi

Poprawka 250
ARTYKUŁ 59 USTĘP 8

8. Zezwolenia podlegają przeglądowi o 
określonym czasie trwania (który ustala się 
indywidualnie dla każdego przypadku) bez 
uszczerbku dla wszelkich decyzji 
dotyczących przyszłych okresów przeglądu i 
z reguły przy uwzględnieniu określonych 
warunków, w tym nadzoru.

8. Zezwolenia podlegają okresowym 
przeglądom oraz wymagają przedłożenia 
planów zastąpienia, a ponadto mogą 
podlegać innym warunkom, w tym 
warunkowi nadzoru. Zezwolenia podlegają 
ograniczeniu czasowemu 
nieprzekraczającemu 5 lat.

Or. en
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(Poprawka 235 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Zezwolenia muszą zostać poddane ograniczeniu czasowemu, aby zapewnić zachętę do 
wprowadzania innowacji.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 251
ARTYKUŁ 59 USTĘP 8

8. Zezwolenia podlegają przeglądowi o 
określonym czasie trwania (który ustala się 
indywidualnie dla każdego przypadku) bez 
uszczerbku dla wszelkich decyzji 
dotyczących przyszłych okresów przeglądu i 
z reguły przy uwzględnieniu określonych 
warunków, w tym nadzoru.

8. Zezwolenia podlegają ograniczeniu 
czasowemu (które ustala się indywidualnie 
dla każdego przypadku na okres 
nieprzekraczający 5 lat) oraz wymagają 
przedłożenia planów zastąpienia, z reguły 
przy uwzględnieniu określonych warunków, 
w tym nadzoru.

Or. en

Uzasadnienie

Wszelkie zezwolenia powinny być wydawane tymczasowo, ponieważ okresowy przegląd 
pozwoli na dostosowanie do postępów technologicznych (i skłoni do jego wprowadzania), 
m.in. poprzez analizę nowych informacji na temat zagrożeń, narażenia, korzyści społeczno-
ekonomicznych i dostępności substancji alternatywnych. Bez dokonywanych regularnie 
okresowych przeglądów zabraknie bodźca do prowadzenia działań innowacyjnych w zakresie 
bezpieczniejszych substancji alternatywnych. Poprawka PE 235 została złożona ponownie.

Poprawkę złożyli Chris Davies, Philippe Busquin

Poprawka 252
ARTYKUŁ 59 USTĘP 8

8. Zezwolenia podlegają przeglądowi o 
określonym czasie trwania (który ustala się 
indywidualnie dla każdego przypadku) bez 
uszczerbku dla wszelkich decyzji 
dotyczących przyszłych okresów przeglądu i 
z reguły przy uwzględnieniu określonych 
warunków, w tym nadzoru.

8. Zezwolenia podlegają przeglądowi o 
określonym czasie trwania (który ustala się 
indywidualnie dla każdego przypadku) z 
uwzględnieniem cyklu życia produktów 
oraz ograniczeń związanych z 
bezpieczeństwem i konserwacją, braku 
substancji alternatywnych, a w stosownych 
przypadkach również harmonogramu 
proponowanych działań przedłożonego 
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przez wnioskodawcę zgodnie z art. 61 ust. 5 
lit. b). Zezwolenia udzielane są bez 
uszczerbku dla wszelkich decyzji 
dotyczących przyszłych okresów przeglądu i 
z reguły przy uwzględnieniu określonych 
warunków, w tym nadzoru.

Or. en

Uzasadnienie

As no-one wants planes to be grounded or to drop out of the sky the authorisation procedure, 
including possible exemptions from authorisation, must take into account the specificity of the 
aeronautic sector and be compatible with civil aviation safety obligations, recognising that 
the products involved may have a long life cycle of 25-40 years. (Davies)

The European aeronautic industry aim at obtaining the highest level of material and product 
performance in order to ensure products endure throughout their long life cycle- typically 25-
40 years- with the highest possible degree of safety. The authorisation procedure, including 
possible exemptions from authorisation, must duly take into account the specificity of the 
aeronautic sector and be compatible with civil aviation safety obligations. When the risk of 
using a substance can be adequately controlled for particular use, the authorisation should be 
granted for a period of time compatible with life cycle of aeronautic products and 
maintenance requirements. In granting the authorisation, the Commission, as the competent 
authority, should be required to take account of products' life cycle and maintenance
constraints, the presence or absence of real alternatives, and the timetable for proposed 
actions submitted by the applicant in relation to the development of real alternatives, which 
can guarantee the same degree of safety. (Busquin)

Poprawkę złożył Guido Sacconi

Poprawka 253
ARTYKUŁ 59 USTĘP 9

9. Zezwolenie określa: 9. Zezwolenie określa:
a) osoby, którym udziela się zezwolenia; a) osoby, którym udziela się zezwolenia;

b) dane identyfikujące substancje; b) dane identyfikujące substancje;
c) zastosowania, dla których udziela się 
zezwolenia;

c) zastosowania, dla których udziela się 
zezwolenia;

d) wszelkie warunki, którym podlega 
zezwolenie;

d) warunki, którym podlega zezwolenie;

e) czas trwania przeglądu; e) okres przeglądu;

f) wszelkie ustalenia dotyczące nadzoru. f) wszelkie ustalenia dotyczące nadzoru.
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Or. en

(Poprawka 236 i część poprawki 359 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Poprawka doprecyzowuje brzmienie ustępu.

Poprawkę złożyli Chris Davies, Lena Ek + Guido Sacconi

Poprawka 254
ARTYKUŁ 60 USTĘP 1

1. Zezwolenia udzielone zgodnie z art. 59
uważa się za ważne, dopóki Komisja nie 
podejmie decyzji o zmianie lub wycofaniu 
zezwolenia w kontekście przeglądu, pod 
warunkiem, że posiadacz zezwolenia 
przedłoży sprawozdanie z przeglądu 
przynajmniej 18 miesięcy przed upływem 
okresu przeglądu. Zamiast ponownego 
przedkładania wszystkich elementów 
pierwotnego wniosku o uzyskanie bieżącego 
zezwolenia, posiadacz zezwolenia może 
przedstawić jedynie numer bieżącego 
zezwolenia, z zastrzeżeniem akapitu 
drugiego, trzeciego i czwartego.

1. Zezwolenia uważa się za ważne, dopóki 
Komisja nie podejmie decyzji w sprawie 
nowego wniosku pod warunkiem, że 
posiadacz zezwolenia przedłoży nowy 
wniosek przynajmniej 18 miesięcy przed 
upływem okresu przeglądu. Zamiast 
ponownego przedkładania wszystkich 
elementów pierwotnego wniosku o 
uzyskanie bieżącego zezwolenia, 
wnioskodawca może przedstawić jedynie:

Posiadacz zezwolenia udzielonego zgodnie z 
art. 57 przedstawia aktualizację wszelkich 
planów zastąpienia substancji zawartych w 
jego wniosku. Jeżeli posiadacz zezwolenia 
nie może wykazać, że ryzyko jest 
odpowiednio kontrolowane, przedstawia on
aktualizację analizy społeczno-
ekonomicznej, analizy substancji 
alternatywnych oraz zawartego 
w pierwotnym wniosku planu zastąpienia 
substancji niebezpiecznych substancjami 
alternatywnymi.

a) numer bieżącego zezwolenia,
b) aktualizację analizy społeczno-
ekonomicznej, analizy substancji 
alternatywnych oraz zawartego 
w pierwotnym wniosku planu zastąpienia 
substancji niebezpiecznych substancjami 
alternatywnymi,

Jeżeli potrafi on obecnie wykazać, że ryzyko 
jest odpowiednio kontrolowane, 
przedstawia on aktualizację raportu 
bezpieczeństwa chemicznego.

c) aktualizację raportu bezpieczeństwa 
chemicznego.

Jeżeli jakiekolwiek inne elementy 
pierwotnego wniosku uległy zmianie, 

Jeżeli jakiekolwiek inne elementy 
pierwotnego wniosku uległy zmianie, 
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przedstawia on aktualizację każdego z tych 
elementów.

przedstawia on aktualizację każdego z tych 
elementów.

Or. en

(Poprawka 237 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

W czasie przeglądu zezwolenia wnioskodawca musi złożyć ponownie jedynie te elementy 
pierwotnego wniosku, które wymagają aktualizacji. Poprawka PE 237 została złożona 
ponownie. (Davies)

Poprawka powiązana z poprawką do art. 54. (Sacconi)

Poprawkę złożyli Chris Davies, Lena Ek + Guido Sacconi + Urszula Krupa

Poprawka 255
ARTYKUŁ 60 USTĘP 2 WPROWADZENIE

2. Zezwolenia mogą być poddane
przeglądowi w każdej chwili, jeżeli:

2. Zezwolenia są poddawane przeglądowi w 
każdej chwili, jeżeli:

Or. en

(Część poprawki 238 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka umożliwia Agencji podjęcie szybkich działań w odpowiedzi na 
zmieniające się okoliczności. Zezwolenia powinny być poddawane przeglądowi w sposób 
automatyczny, jeżeli okoliczności pierwotnego zezwolenia zmienią się w sposób wpływający 
na ryzyko dla zdrowia człowieka lub dla środowiska, lub na wymiar społeczno-ekonomiczny; 
lub gdy pojawią się nowe informacje o możliwych substancjach zastępczych. Poprawka PE 
238 została złożona ponownie. (Davies + Krupa)

Poprawka wprowadza obowiązek poddawania zezwoleń przeglądowi, gdy zmieniają się 
okoliczności. (Sacconi)

Poprawkę złożyli Guido Sacconi + Chris Davies, Lena Ek

Poprawka 256
ARTYKUŁ 60 USTĘP 3 AKAPIT DRUGI

W przypadkach gdy istnieje poważne i W przypadkach gdy istnieje ryzyko dla 
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bezpośrednie ryzyko dla zdrowia człowieka 
lub dla środowiska, Komisja może –
uwzględniając zasadę proporcjonalności –
zawiesić zezwolenie do czasu dokonania 
przeglądu.

zdrowia człowieka lub dla środowiska, 
Komisja może – uwzględniając zasadę 
proporcjonalności – zawiesić zezwolenie do 
czasu dokonania przeglądu.

Or. en

(Poprawka 239 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Nie zdefiniowano pojęcia „poważnego i bezpośredniego” ryzyka, co nie ułatwi Komisji 
podjęcia w czasie przeglądu decyzji w sprawie ewentualnego zawieszenia zezwolenia. 
Poprawka PE 239 została złożona ponownie. (Davies)

Brakuje określonych kryteriów umożliwiających zdefiniowanie „poważnego i 
bezpośredniego” ryzyka. Do Komisji należy więc podjęcie podczas przeglądu decyzji, na 
podstawie nieokreślonych kryteriów, o ewentualnym zawieszeniu zezwolenia. (Sacconi)

Poprawkę złożyli Chris Davies + Guido Sacconi + Urszula Krupa

Poprawka 257
ARTYKUŁ 60 USTĘP 4

4. Jeżeli którakolwiek z norm jakości 
środowiska, o których mowa w dyrektywie 
96/61/WE, nie jest spełniona, zezwolenia 
udzielone dla stosowania danej substancji 
mogą zostać poddane przeglądowi.

4. Jeżeli którakolwiek z norm jakości 
środowiska, o których mowa w dyrektywie 
96/61/WE, nie jest spełniona, zezwolenia 
udzielone dla stosowania danej substancji 
zostają poddane przeglądowi.

Or. en

(Poprawka 240 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Poprawka zapewnia spójność z dyrektywą dotyczącą zintegrowanego zapobiegania 
zanieczyszczeniom i ich kontroli i – wprowadzając obowiązek dokonywania przeglądu 
zezwoleń – umożliwia Agencji reagowanie na zmieniające się okoliczności. Poprawka PE 240 
została złożona ponownie. (Davies + Krupa)

Poprawka wprowadza obowiązek poddawania zezwoleń przeglądowi. (Sacconi)
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Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Poprawka 258
ARTYKUŁ 60 USTĘP 5

5. Jeżeli cele środowiskowe, o których 
mowa w art. 4 ust. 1 dyrektywy 
2000/60/WE, nie są spełnione, zezwolenia 
udzielone na stosowanie rozważanej 
substancji w określonym dorzeczu mogą 
zostać poddane przeglądowi.

5. Jeżeli cele środowiskowe, o których 
mowa w art. 4 ust. 1 dyrektywy 
2000/60/WE, nie są spełnione, zezwolenia 
udzielone na stosowanie rozważanej 
substancji w określonym dorzeczu zostają
poddane przeglądowi.

Or. en

(Nowa poprawka – art. 62 ust. 2 lit. d) Regulaminu w świetle COM(2006)397 z dnia 17 lipca 
2006 r.)

Uzasadnienie

W lipcu 2006 r. Komisja przedłożyła wniosek dotyczący nowej dyrektywy pochodnej w 
sprawie norm jakości środowiska w dziedzinie polityki wodnej w związku z art. 4 ust. 1 
dyrektywy 2000/60. W ramach nowej dyrektywy Komisja zamierza wykorzystać zewnętrzne 
narzędzia, takie jak rozporządzenie REACH, w celu wdrożenia ograniczeń poziomów emisji 
zgodnie z proponowanymi celami środowiskowymi. Chcąc uniknąć uchylania się od 
odpowiedzialności, należy dopilnować, by podstawowe cele mogły zostać osiągnięte za 
pomocą rozporządzenia REACH, poprzez stosowanie obowiązkowego przeglądu zezwoleń w 
przypadku niespełnienia celów środowiskowych.

Poprawkę złożyli Chris Davies + Philippe Busquin, Vittorio Prodi

Poprawka 259
ARTYKUŁ 61 USTĘP 4 LITERA C)

c) prośbę o udzielenie zezwolenia, z 
wyszczególnieniem zastosowań, dla których 
pragnie się je uzyskać i, w odpowiednich 
przypadkach, z uwzględnieniem 
zastosowania substancji jako składnika 
preparatów lub wyrobach;

c) prośbę o udzielenie zezwolenia, z 
wyszczególnieniem zastosowań, dla których 
pragnie się je uzyskać oraz proponowanego 
okresu przeglądu i, w odpowiednich 
przypadkach, z uwzględnieniem 
zastosowania substancji jako składnika 
preparatów lub w wyrobach;

Or. en

Uzasadnienie

The authorisation procedure must take into account the specificity of the aeronautic sector 
and be compatible with civil aviation safety obligations. When the risk of using a substance 
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can be adequately controlled for particular use, authorisation should be possible for a period 
of time compatible with life cycle of aeronautic products and maintenance requirements. In 
considering such authorisation, account should in these circumstances be taken of products’ 
life cycle and maintenance constraints, the presence or the absence of real alternatives, and 
the timetable for proposed actions submitted by the applicant in relation to the development 
of real alternatives, which can guarantee the same degree of safety. (Davies)

The European aeronautic industry aim at obtaining the highest level of material and product 
performance in order to ensure products endure throughout their long life cycle- typically 25-
40 years- with the highest possible degree of safety. The authorisation procedure, including 
possible exemptions from authorisation, must duly take into account the specificity of the 
aeronautic sector and be compatible with civil aviation safety obligations. When the risk of 
using a substance can be adequately controlled for particular use, the authorisation should be 
granted for a period of time compatible with life cycle of aeronautic products and 
maintenance requirements. In granting the authorisation, the Commission, as the competent 
authority, should be required to take account of products' life cycle and maintenance 
constraints, the presence or absence of real alternatives, and the timetable for proposed 
actions submitted by the applicant in relation to the development of real alternatives, which 
can guarantee the same degree of safety. (Busquin & Prodi)

Poprawkę złożyli Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges

Poprawka 260
ARTYKUŁ 61 USTĘP 4 LITERA E)

e) analizę substancji alternatywnych 
uwzględniającą stwarzane przez nie ryzyko 
oraz techniczną i ekonomiczną wykonalność 
zastąpienia.

e) analizę substancji alternatywnych 
uwzględniającą stwarzane przez nie ryzyko 
oraz techniczną i ekonomiczną wykonalność 
zastąpienia, a w odpowiednich przypadkach 
również plan zastąpienia uwzględniający 
badania naukowe i rozwojowe, a także 
harmonogram działań proponowanych 
przez wnioskodawcę.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku substancji zastąpienie powinno zawsze być opcją pierwszego wyboru z uwagi na 
aspekty społeczno-ekonomiczne oraz odpowiedni poziom kontroli. Poprawka xxx z pierwszego 
czytania. Niniejsza poprawka jest powiązana z poprawkami 1-5 i 12-13 ze sprawozdania 
Andersa Wijkmana.
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Poprawkę złożył Guido Sacconi

Poprawka 261
ARTYKUŁ 61 USTĘP 5

5. Wniosek może zawierać:
a) analizę społeczno-ekonomiczną 
przeprowadzoną zgodnie z załącznikiem XV;

ea) analizę społeczno-ekonomiczną 
przeprowadzoną zgodnie z załącznikiem 
XVI;

b) w stosownych przypadkach plan 
zastąpienia obejmujący badania naukowe i 
rozwojowe oraz harmonogram 
proponowanych przez wnioskodawcę 
działań;

eb) plan zastąpienia obejmujący badania 
naukowe i rozwojowe oraz harmonogram 
proponowanych przez wnioskodawcę 
działań;

5. Wniosek może również zawierać:
c) uzasadnienie braku uwzględnienia ryzyka 
dla zdrowia człowieka i dla środowiska 
wynikającego z:

a) uzasadnienie braku uwzględnienia ryzyka 
dla zdrowia człowieka i dla środowiska 
wynikającego z:

(i) emisji substancji z instalacji, dla których 
zostało udzielone zezwolenie na mocy 
dyrektywy 96/61/WE; lub

(i) emisji substancji z instalacji, dla których 
zostało udzielone zezwolenie na mocy 
dyrektywy 96/61/WE; lub

(ii) zrzutów substancji ze źródeł 
punktowych, objętych wymogiem 
uprzedniej regulacji, o którym mowa w art. 
11 ust. 3 lit. g) dyrektywy 2000/60/WE i 
podlegających przepisom przyjętym na 
mocy art. 16 tej dyrektywy.

(ii) zrzutów substancji ze źródeł 
punktowych, objętych wymogiem 
uprzedniej regulacji, o którym mowa w art. 
11 ust. 3 lit. g) dyrektywy 2000/60/WE i 
podlegających przepisom przyjętym na 
mocy art. 16 tej dyrektywy.

Or. en

(Zmieniona poprawka 241 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Wniosek o udzielenie zezwolenia musi zawierać analizę społeczno-ekonomiczną oraz plan 
zastąpienia.

Poprawkę złożyli Chris Davies, Lena Ek

Poprawka 262
ARTYKUŁ 61 USTĘP 5

5. Wniosek może zawierać:
a) analizę społeczno-ekonomiczną ea) analizę społeczno-ekonomiczną 
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przeprowadzoną zgodnie z załącznikiem XV; przeprowadzoną zgodnie z załącznikiem 
XVI;

b) w stosownych przypadkach plan 
zastąpienia obejmujący badania naukowe i 
rozwojowe oraz harmonogram 
proponowanych przez wnioskodawcę 
działań;

eb) plan zastąpienia obejmujący badania 
naukowe i rozwojowe oraz harmonogram 
proponowanych przez wnioskodawcę 
działań;

c) uzasadnienie braku uwzględnienia ryzyka 
dla zdrowia człowieka i dla środowiska 
wynikającego z:

ec) uzasadnienie braku uwzględnienia 
ryzyka dla zdrowia człowieka i dla 
środowiska wynikającego z:

(i) emisji substancji z instalacji, dla których 
zostało udzielone zezwolenie na mocy 
dyrektywy 96/61/WE; lub

(i) emisji substancji z instalacji, dla których 
zostało udzielone zezwolenie na mocy 
dyrektywy 96/61/WE; lub

(ii) zrzutów substancji ze źródeł 
punktowych, objętych wymogiem 
uprzedniej regulacji, o którym mowa w art. 
11 ust. 3 lit. g) dyrektywy 2000/60/WE i 
podlegających przepisom przyjętym na 
mocy art. 16 tej dyrektywy.

(ii) zrzutów substancji ze źródeł 
punktowych, objętych wymogiem 
uprzedniej regulacji, o którym mowa w art. 
11 ust. 3 lit. g) dyrektywy 2000/60/WE i 
podlegających przepisom przyjętym na 
mocy art. 16 tej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka przywraca zapis, zgodnie z którym wniosek o udzielenie zezwolenia musi 
zawierać plan zastąpienia, który pomoże sektorowi, a zwłaszcza MŚP, w dokonywaniu planów 
na przyszłość. Plany zastąpienia to zwyczajne plany badań naukowych i rozwojowych 
zawierające dodatkowo harmonogram działań proponowanych przez wnioskodawcę. 
Poprawka PE 241 została złożona ponownie.

Poprawkę złożyli Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges

Poprawka 263
ARTYKUŁ 61 USTĘP 5 LITERA B)

b) w stosownych przypadkach plan 
zastąpienia obejmujący badania naukowe i 
rozwojowe oraz harmonogram
proponowanych przez wnioskodawcę 
działań;

skreślona

Or. en
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Uzasadnienie

Potrzebna jest zasada zachowania należytej staranności. Poprawka 364 z pierwszego 
czytania. Zmieniona w niewielkiej części dla większej spójności z poprawkami dotyczącymi 
zastąpienia. Niniejsza poprawka jest powiązana z poprawkami 1-5 i 12-13 ze sprawozdania 
Andersa Wijkmana.

Poprawkę złożyli Chris Davies, Lena Ek

Poprawka 264
ARTYKUŁ 61 USTĘP 5 LITERA C) PUNKT II A) (nowy)

(iia) zastosowania substancji w wyrobach
medycznych regulowanych dyrektywami
90/385/EWG, 93/42/EWG lub 98/79/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Zwolnienia powinny zostać ograniczone do minimum, aby zapobiec zakłóceniom rynku 
pomiędzy różnymi materiałami oraz aby umożliwić zidentyfikowanie chemikaliów
wzbudzających szczególnie duże obawy oraz bezpieczniejszych substancji alternatywnych.

Poprawkę złożyli Chris Davies, Lena Ek

Poprawka 265
ARTYKUŁ 61 USTĘP 6

6. Wniosek nie obejmuje ryzyka dla zdrowia 
człowieka wynikającego z zastosowania 
substancji w wyrobach medycznych 
regulowanych dyrektywami Rady 
90/385/EWG, 93/42/EWG lub 98/79/WE.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do art. 61 ust. 5 lit. c) pkt iia) (nowy).
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Poprawkę złożyli Chris Davies, Lena Ek

Poprawka 266
ARTYKUŁ 62

1. Jeżeli wniosek został złożony w 
odniesieniu do określonego zastosowania 
substancji, kolejny wnioskodawca może 
powołać się na fragmenty poprzedniego 
wniosku przedłożonego zgodnie z 
przepisami art. 61 ust. 4 lit. d) i ust. 5 lit. a) i 
b), pod warunkiem, że kolejny 
wnioskodawca otrzymał pozwolenie od 
poprzedniego wnioskodawcy na 
powoływanie się na te fragmenty wniosku.

1. Jeżeli wniosek został złożony w 
odniesieniu do określonego zastosowania 
substancji, kolejny wnioskodawca może 
powołać się na fragmenty poprzedniego 
wniosku przedłożonego zgodnie z 
przepisami art. 61 ust. 4 lit. d), ea) i eb) pod 
warunkiem, że kolejny wnioskodawca 
otrzymał pozwolenie od poprzedniego 
wnioskodawcy na powoływanie się na te 
fragmenty wniosku.

2. Jeżeli zezwolenie zostało udzielone w 
odniesieniu do określonego zastosowania 
substancji, kolejny wnioskodawca może 
powołać się na fragmenty wniosku 
przedłożonego przez posiadacza zgodnie z 
przepisami art. 59 ust. 4 lit. d) i ust. 5 lit. a) 
i b), pod warunkiem, że kolejny 
wnioskodawca otrzymał pozwolenie od 
posiadacza zezwolenia na powoływanie się 
na te fragmenty wniosku.

2. Jeżeli zezwolenie zostało udzielone w 
odniesieniu do określonego zastosowania 
substancji, kolejny wnioskodawca może 
powołać się na fragmenty wniosku 
przedłożonego przez posiadacza zgodnie z 
przepisami art. 64 ust. 4 lit. d), ea) i eb) pod 
warunkiem, że kolejny wnioskodawca 
otrzymał pozwolenie od posiadacza 
zezwolenia na powoływanie się na te 
fragmenty wniosku.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka powiązana z poprawką do art. 61.

Poprawkę złożył Guido Sacconi

Poprawka 267
ARTYKUŁ 62 USTĘP 1

1. Jeżeli wniosek został złożony w 
odniesieniu do określonego zastosowania 
substancji, kolejny wnioskodawca może 
powołać się na fragmenty poprzedniego 
wniosku przedłożonego zgodnie z 
przepisami art. 61 ust. 4 lit. d) i ust. 5 lit. a) i 
b), pod warunkiem, że kolejny 
wnioskodawca otrzymał pozwolenie od 
poprzedniego wnioskodawcy na 

1. Jeżeli wniosek został złożony w 
odniesieniu do określonego zastosowania 
substancji, kolejny wnioskodawca może 
powołać się na fragmenty poprzedniego 
wniosku przedłożonego zgodnie z 
przepisami art. 61 ust. 4 lit. d), ea) i eb) pod 
warunkiem, że kolejny wnioskodawca 
otrzymał pozwolenie od poprzedniego 
wnioskodawcy na powoływanie się na te 
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powoływanie się na te fragmenty wniosku. fragmenty wniosku.

Or. en

(Zmieniona poprawka 242 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Poprawka powiązana z poprawką do art. 61.

Poprawkę złożyli Philippe Busquin, Vittorio Prodi

Poprawka 268
ARTYKUŁ 63 USTĘP 2

2. Biorąc pod uwagę art. 117 i 118,
dotyczące dostępu do informacji, Agencja 
udostępnia na swojej stronie internetowej 
szeroki zakres informacji dotyczących 
zastosowań, dla których złożone zostały 
wnioski oraz określa termin, do którego 
zainteresowane strony trzecie mogą 
dostarczać informacje na temat 
alternatywnych substancji lub technologii.

2. Niezależnie od art. 117 i 118,
dotyczących dostępu do informacji, Agencja 
udostępnia na swojej stronie internetowej 
szeroki zakres informacji dotyczących 
zastosowań, dla których złożone zostały 
wnioski z wyjątkiem sytuacji, w których 
wnioskodawca może wykazać ewentualną 
szkodliwość publikacji tych informacji dla 
interesów handlowych jego lub wszelkich 
innych zainteresowanych stron, oraz 
określa termin, do którego zainteresowane 
strony trzecie, w tym dalsi użytkownicy,
mogą dostarczać informacje na temat 
warunków dla konkretnego zastosowania, 
alternatywnych substancji lub technologii.

Or. en

Uzasadnienie

The European aeronautic industry represents a highly advanced sector of major importance 
for technological competitiveness in the EU. There is a real concern that the unique 
innovative use of substances by the European aeronautic industry could be made available to 
third parties, and not only manufacturers of substances, who may be competitors of the 
applicant. Any such their party could abuse the authorisation procedure, in particular the 
possibility to come forward with alternatives when information on applications is made 
available by the Agency. In addition, downstream users should be clearly identified among 
those who can provide such information, so as to provide the Agency with a complete picture 
as to whether alternatives are really available or not.
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Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Poprawka 269
ARTYKUŁ 63 USTĘP 3

3. Przygotowując opinię każdy Komitet, o 
którym mowa w ust. 1, najpierw sprawdza, 
czy wniosek zawiera wszystkie informacje 
wyszczególnione w art. 61 objęte zakresem 
jego kompetencji. Jeżeli to konieczne, 
Komitety konsultują się ze sobą z zamiarem 
zwrócenia się wspólnie do wnioskodawcy o 
dodatkowe informacje w celu uzyskania 
zgodności wniosku z wymaganiami, o 
których mowa w art. 61. Komitet ds. Analiz 
Społeczno-Ekonomicznych może, jeżeli 
uzna to za koniecznie, zwrócić się do 
wnioskodawcy z wymaganiem lub do stron 
trzecich z prośbą o przedłożenie w 
określonym terminie dodatkowych 
informacji na temat ewentualnych substancji 
lub technologii alternatywnych. Każdy 
Komitet bierze także pod uwagę wszelkie 
informacje przedłożone przez strony trzecie.

3. Przygotowując opinię każdy Komitet, o 
którym mowa w ust. 1, najpierw sprawdza, 
czy wniosek zawiera wszystkie informacje 
wyszczególnione w art. 61 objęte zakresem 
jego kompetencji. Jeżeli to konieczne, 
Komitet zwraca się do wnioskodawcy o 
dodatkowe informacje w celu uzyskania 
zgodności wniosku z wymaganiami, o 
których mowa w art. 61. Komitet ds. Analiz 
Społeczno-Ekonomicznych może, jeżeli 
uzna to za koniecznie, zwrócić się do 
wnioskodawcy z wymaganiem lub do stron 
trzecich z prośbą o przedłożenie w 
określonym terminie dodatkowych 
informacji na temat ewentualnych substancji 
lub technologii alternatywnych. Każdy 
Komitet bierze także pod uwagę wszelkie 
informacje przedłożone przez osoby trzecie. 
Przedkładanie informacji – na wniosek 
Komitetu – przez osoby trzecie jest 
finansowane z opłat za udzielenie 
zezwolenia ustanowionych przez Agencję 
zgodnie z art. 61 ust. 7.

Or. en

(Powtórzenie tekstu wniosku Komisji)

Uzasadnienie

Komitety powinny mieć możliwość zwrócenia się indywidualnie do wnioskodawcy lub do 
osoby trzeciej o udzielenie dodatkowych informacji w celu ograniczenia niepotrzebnych 
procedur biurokratycznych. Mimo że wzajemne konsultacje są niezwykle użyteczne, nie 
powinny być obowiązkowe.

Poprawkę złożyli Chris Davies, Lena Ek

Poprawka 270
ARTYKUŁ 63 USTĘP 3

3. Przygotowując opinię każdy Komitet, o 
którym mowa w ust. 1, najpierw sprawdza, 

3. Przygotowując opinię każdy Komitet, o 
którym mowa w ust. 1, najpierw sprawdza, 
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czy wniosek zawiera wszystkie informacje 
wyszczególnione w art. 61 objęte zakresem 
jego kompetencji. Jeżeli to konieczne, 
Komitety konsultują się ze sobą z zamiarem 
zwrócenia się wspólnie do wnioskodawcy o 
dodatkowe informacje w celu uzyskania 
zgodności wniosku z wymaganiami, o 
których mowa w art. 61. Komitet ds. Analiz 
Społeczno-Ekonomicznych może, jeżeli 
uzna to za koniecznie, zwrócić się do 
wnioskodawcy z wymaganiem lub do stron 
trzecich z prośbą o przedłożenie w 
określonym terminie dodatkowych 
informacji na temat ewentualnych substancji 
lub technologii alternatywnych. Każdy 
Komitet bierze także pod uwagę wszelkie 
informacje przedłożone przez strony trzecie.

czy wniosek zawiera wszystkie informacje 
wyszczególnione w art. 61 objęte zakresem 
jego kompetencji. Jeżeli to konieczne, 
Komitety zwracają się do wnioskodawcy o 
dodatkowe informacje w celu uzyskania 
zgodności wniosku z wymaganiami, o 
których mowa w art. 61. Komitet ds. Analiz 
Społeczno-Ekonomicznych może, jeżeli 
uzna to za koniecznie, zwrócić się do 
wnioskodawcy z wymaganiem lub do stron 
trzecich z prośbą o przedłożenie w 
określonym terminie dodatkowych 
informacji na temat ewentualnych substancji 
lub technologii alternatywnych. Każdy 
Komitet bierze także pod uwagę wszelkie 
informacje przedłożone przez strony trzecie. 
Przedkładanie informacji – na wniosek 
Komitetu – przez osoby trzecie jest 
finansowane z opłat za udzielenie 
zezwolenia ustanowionych przez Agencję 
zgodnie z art. 61 ust. 7.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ogranicza biurokratyczny wymiar procedury udzielenia zezwolenia, 
ponieważ Komitety powinny mieć możliwość zwrócenia się indywidualnie do wnioskodawcy 
lub do osoby trzeciej o udzielenie dodatkowych informacji. Zachowana zostaje możliwość 
złożenia wspólnego wniosku.

Poprawkę złożył Guido Sacconi

Poprawka 271
ARTYKUŁ 63 USTĘP 4

4. Projekty opinii zawierają następujące 
elementy:

4. Projekty opinii zawierają następujące 
elementy:

a) projekt opinii Komitetu ds. Oceny 
Ryzyka: ocenę ryzyka dla zdrowia ludzkiego 
lub dla środowiska wynikającego z 
zastosowań substancji opisanych we 
wniosku oraz, jeżeli to stosowne, ocenę 
ryzyka wynikającego z zastosowania 
ewentualnych substancji alternatywnych;

a) projekt opinii Komitetu ds. Oceny 
Ryzyka: ocenę ryzyka dla zdrowia ludzkiego 
lub dla środowiska wynikającego z 
zastosowań substancji opisanych we 
wniosku oraz ocenę ryzyka wynikającego z 
zastosowania ewentualnych substancji 
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alternatywnych;
b) projekt opinii Komitetu ds. Analiz 
Społeczno-Ekonomicznych: ocenę 
czynników społeczno - ekonomicznych oraz 
dostępności, stosowności i technicznej 
wykonalności rozwiązań alternatywnych 
dotyczących zastosowań substancji 
opisanych we wniosku, gdy wniosek jest 
złożony zgodnie z przepisami art. 61 ust. 5.

b) projekt opinii Komitetu ds. Analiz 
Społeczno-Ekonomicznych: ocenę 
czynników społeczno - ekonomicznych oraz 
dostępności, stosowności i technicznej 
wykonalności rozwiązań alternatywnych 
dotyczących zastosowań substancji 
opisanych we wniosku.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka powiązana z poprawką do art. 61.

Poprawkę złożył Guido Sacconi

Poprawka 272
ARTYKUŁ 63 USTĘP 8

8. Komisja sporządza projekt decyzji 
dotyczącej zezwolenia w ciągu 3 miesięcy 
od otrzymania opinii od Agencji. Końcowa 
decyzja dotycząca udzielenia lub odmowy 
udzielenia zezwolenia podejmowana jest 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
132 ust. 2.

8. Komisja sporządza projekt decyzji 
dotyczącej zezwolenia w ciągu 3 miesięcy 
od otrzymania opinii od Agencji. Końcowa 
decyzja dotycząca udzielenia lub odmowy 
udzielenia zezwolenia podejmowana jest 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
132 ust. 3a.

Or. en

Uzasadnienie

This amendment is tabled in light of a judgement by the European Court of Justice of 23 
February 2006 C-122/04 on "Forest Focus" and of the new "commitology" Decision. In its 
judgement in case C-122/04, the Court of Justice found that the Commission has to justify 
when it wants to deviate from the criteria for the choice of the committee procedure, 
otherwise the act can be annulled. The Commission proposed the advisory procedure for the 
granting of authorisations without any justification - even though such a decision is clearly of 
general scope (see Art. 55(2), 57(1c) and 61(2) and (3)), and should therefore have come 
under the regulatory procedure. 

In accordance with the new "commitology" Decision, the new "regulatory procedure with 
scrutiny" should apply.



PE 378.597v01-00 44/106 AM\630161PL.doc

PL

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 273
ARTYKUŁ 64

Obowiązek posiadaczy zezwoleń

Posiadacze zezwoleń oraz dalsi 
użytkownicy, o których mowa w art. 55 ust. 
2, w tym substancji jako składników 
preparatu, umieszczają numer zezwolenia 
na etykiecie przed wprowadzeniem 
substancji lub zawierającego ją preparatu 
do obrotu dla zastosowania objętego 
zezwoleniem, bez uszczerbku dla dyrektywy 
67/548/EWG oraz dyrektywy 1999/45/WE. 
Powinni to zrobić niezwłocznie po 
publicznym udostępnieniu numeru 
zezwolenia zgodnie z art. 63 ust. 9.

Obowiązek informowania o substancjach 
wymagających zezwoleń

Wszystkie substancje stosowane w postaci 
własnej, w preparatach lub wyrobach, które 
spełniają warunki określone w art. 56 są 
oznakowane i zawsze towarzyszy im karta 
charakterystyki. Oznakowanie zawiera:
a) nazwę substancji,
b) zaświadczenie, że substancja jest włączona 
do załącznika XIV, oraz każde szczegółowe 
zastosowanie, na które udzielono 
zezwolenia w przypadku danej substancji, 
wraz z numerem (numerami) zezwolenia.

Or. en

Uzasadnienie

Taka etykieta powinna informować klienta o obecności substancji wymagających zezwolenia. 
Poprawka 246 PE pozwala producentom i użytkownikom chemikaliów w całym łańcuchu 
dostaw, jak również konsumentom wyrobów i osobom odpowiedzialnym za zarządzanie 
odpadami uzyskanie informacji na temat chemikaliów wzbudzających szczególnie duże 
obawy.

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 274
ARTYKUŁ 66 USTĘP 2 A (nowy)

2a. Jeżeli państwo członkowskie lub 
Komisja zamierza zainicjować proces 
wprowadzania ograniczeń, Agencja 
powiadamia o tym 
natychmiast/niezwłocznie na swojej stronie 
internetowej osoby, które zgłosiły do 
rejestracji daną substancję.

Or. en



AM\630161PL.doc 45/106 PE 378.597v01-00

PL

Uzasadnienie

Odpowiada poprawce 789 przyjętej w pierwszym czytaniu.

Ograniczenia mogą mieć zastosowanie bez limitu na wielkość obrotu, tzn. 1 t/rok. Wszystkie 
zainteresowane strony mają prawo do informacji o zamiarze wprowadzenia ograniczeń przez 
Agencję lub państwa członkowskie.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 275
ARTYKUŁ 66 USTĘP 3

3. Do …* państwo członkowskie może 
utrzymywać wszelkie obecne i bardziej 
rygorystyczne w porównaniu z załącznikiem 
XVI ograniczenia produkcji, wprowadzania 
do obrotu lub stosowania substancji pod 
warunkiem, że ograniczenia te zostały 
notyfikowane zgodnie z traktatem WE. W 
ciągu …** Komisja sporządza i publikuje 
wykaz tych ograniczeń.

3. Do …* państwo członkowskie może 
utrzymywać wszelkie obecne i/lub bardziej 
rygorystyczne w porównaniu z załącznikiem 
XVII ograniczenia produkcji, wprowadzania 
do obrotu lub stosowania substancji pod 
warunkiem, że ograniczenia te zostały 
notyfikowane zgodnie z traktatem WE. W 
ciągu …** Komisja sporządza i publikuje 
wykaz tych ograniczeń.

* 6 lat od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

* 6 lat od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

** 2 lata od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

** 2 lata od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. nl

Uzasadnienie

Nowy tekst wprowadzony przez Radę, który jest problematyczny w odniesieniu do dyrektywy 
76/769/EWG (wymienionej w załączniku XVII). Włączenie tekstu dyrektywy do 
rozporządzenia stworzy problem prawny ze względu na bezpośrednie oddziaływanie 
rozporządzenia. Tekst dyrektywy nie jest w pełni jasny, jeżeli potraktować go jako tekst 
rozporządzenia. Komitet techniczny powinien znaleźć rozwiązanie tego problemu, formułując 
nowy tekst załącznika XVII. Do tego czasu obecne ograniczenia powinny nadal obowiązywać, 
aby zapewnić stałą ochronę zdrowia i środowiska naturalnego.

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

Poprawka 276
ARTYKUŁ 66 USTĘP 3
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Do …* państwo członkowskie może 
utrzymywać wszelkie obecne i bardziej 
rygorystyczne w porównaniu z załącznikiem 
XVI ograniczenia produkcji, wprowadzania 
do obrotu lub stosowania substancji pod 
warunkiem, że ograniczenia te zostały 
notyfikowane zgodnie z traktatem WE. W 
ciągu …** Komisja sporządza i publikuje 
wykaz tych ograniczeń.

Do …* państwo członkowskie może 
utrzymywać wszelkie obecne lub bardziej 
rygorystyczne w porównaniu z załącznikiem 
XVII ograniczenia produkcji, wprowadzania 
do obrotu lub stosowania substancji, w tym 
wszelkie środki wykonawcze do tych 
ograniczeń, pod warunkiem, że ograniczenia 
te zostały notyfikowane zgodnie z traktatem 
WE. W ciągu …** Komisja sporządza i 
publikuje wykaz tych ograniczeń.

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenia zawarte w dyrektywie 76/769 zostaną przeniesione do rozporządzenia REACH. 
Jako rozporządzenie, REACH jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich. 
Wszystkie środki wykonawcze zostałyby wówczas zniesione. Obowiązywanie ograniczeń 
często zależy jednak od krajowych środków wykonawczych. Aby nie zmniejszać znaczenia 
obecnych ograniczeń na szczeblu UE lub krajowym, należy zezwolić państwom członkowskim 
na utrzymanie wszystkich krajowych środków wykonawczych podczas okresu przejściowego, 
kiedy to ograniczenia zawarte w rozporządzeniu REACH mogą zostać zmienione w sytuacji, 
gdy będzie tego wymagało skuteczne wykonanie.

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

Poprawka 277
ARTYKUŁ 67 USTĘP 1

1. W przypadku gdy istnieje ryzyko dla 
zdrowia człowieka i dla środowiska, którego 
nie można zaakceptować, wynikające z 
produkcji, stosowania lub wprowadzania 
substancji do obrotu i któremu należy 
przeciwdziałać na terytorium całej 
Wspólnoty, załącznik XVII zmienia się 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
132 ust. 3, poprzez przyjęcie nowych 
ograniczeń lub zmianę określonych w 
załączniku XVII istniejących ograniczeń 
produkcji, stosowania lub wprowadzania 
substancji do obrotu w ich postaci własnej, 
jako składników preparatu lub w wyrobach, 
zgodnie z procedurą opisaną w art. 68 – 72. 
Wszelkie takie decyzje uwzględniają wpływ 

1. W przypadku gdy istnieje ryzyko dla
środowiska i dla zdrowia człowieka, w tym 
ryzyko dla narażonych grup ludności oraz 
osób, które są narażone we wczesnym 
okresie życia lub stale na działanie 
mieszanek substancji szkodliwych, którego 
nie można zaakceptować, wynikające z 
produkcji, stosowania lub wprowadzania 
substancji do obrotu i któremu należy 
przeciwdziałać na terytorium całej 
Wspólnoty, załącznik XVII zmienia się 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
132 ust. 3, poprzez przyjęcie nowych 
ograniczeń lub zmianę określonych w 
załączniku XVII istniejących ograniczeń 
produkcji, stosowania lub wprowadzania 
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ograniczenia na wymiar 
społecznoekonomiczny, w tym dostępność 
rozwiązań alternatywnych.

substancji do obrotu w ich postaci własnej, 
jako składników preparatu lub w wyrobach, 
zgodnie z procedurą opisaną w art. 68 – 72. 
Wszelkie takie decyzje uwzględniają wpływ 
ograniczenia na wymiar 
społecznoekonomiczny, w tym dostępność 
rozwiązań alternatywnych.

Or. en

Uzasadnienie

Osoby najbardziej narażone powinny zostać wyraźnie uwzględnione w przypadku, gdy istnieje 
ryzyko dla zdrowia ludzkiego, którego to ryzyka nie można zaakceptować. Poprawka 248 
Parlamentu została złożona ponownie.

Poprawkę złożył Guido Sacconi

Poprawka 278
ARTYKUŁ 67 USTĘP 1 AKAPIT PIERWSZY

1. W przypadku gdy istnieje ryzyko dla 
zdrowia ludzkiego i dla środowiska, którego
nie można zaakceptować, wynikające z 
produkcji, stosowania lub wprowadzania 
substancji do obrotu i któremu należy 
przeciwdziałać na terytorium całej 
Wspólnoty, załącznik XVII zmienia się 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
132 ust. 3, poprzez przyjęcie nowych 
ograniczeń lub zmianę określonych w 
załączniku XVII istniejących ograniczeń 
produkcji, stosowania lub wprowadzania 
substancji do obrotu w ich postaci własnej, 
jako składników preparatu lub w wyrobach, 
zgodnie z procedurą opisaną w art. 68 – 72. 
Wszelkie takie decyzje uwzględniają wpływ 
ograniczenia na wymiar 
społecznoekonomiczny, w tym dostępność 
rozwiązań alternatywnych.

1. W przypadku gdy istnieje ryzyko dla 
zdrowia ludzkiego i dla środowiska, którego 
nie można zaakceptować, wynikające z 
produkcji, stosowania lub wprowadzania 
substancji do obrotu i któremu należy 
przeciwdziałać na terytorium całej 
Wspólnoty, załącznik XVII zmienia się 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
132 ust. 3a, poprzez przyjęcie nowych 
ograniczeń lub zmianę określonych w 
załączniku XVII istniejących ograniczeń 
produkcji, stosowania lub wprowadzania 
substancji do obrotu w ich postaci własnej, 
jako składników preparatu lub w wyrobach, 
zgodnie z procedurą opisaną w art. 68 – 72. 
Wszelkie takie decyzje uwzględniają wpływ 
ograniczenia na wymiar 
społecznoekonomiczny, w tym dostępność 
rozwiązań alternatywnych.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest potrzebna dla dostosowania tekstu do przepisów nowej decyzji w 
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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 złożył Guido Sacconi

Poprawka 279
ARTYKUŁ 67 USTĘP 2

2. W przypadku substancji w jej postaci 
własnej, jako składnik preparatu lub w 
wyrobie, spełniającej kryteria klasyfikacji 
jako rakotwórcza, mutagenna lub działająca 
szkodliwie na rozrodczość kategorii 1 lub 2, 
którą mogliby zastosować konsumenci i w 
odniesieniu do której Komisja wystąpiła z 
wnioskiem o wprowadzenie ograniczeń w 
stosowaniu przez konsumentów, zmiana 
przepisów załącznika XVII odbywa się 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
132 ust. 3. Nie mają zastosowania przepisy 
art. 68 - 72.

2. W przypadku substancji w jej postaci 
własnej, jako składnik preparatu lub w 
wyrobie, spełniającej kryteria klasyfikacji 
jako rakotwórcza, mutagenna lub działająca 
szkodliwie na rozrodczość kategorii 1 lub 2, 
którą mogliby zastosować konsumenci i w 
odniesieniu do której Komisja wystąpiła z 
wnioskiem o wprowadzenie ograniczeń w 
stosowaniu przez konsumentów, zmiana 
przepisów załącznika XVII odbywa się 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
132 ust. 3a. Nie mają zastosowania przepisy 
art. 68 - 72.

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

Poprawka 280
ARTYKUŁ 68 USTĘP 2

2. Po dacie, o której mowa w art. 57 ust. 1 
lit. c) pkt i), odnoszącej się do substancji 
wymienionej w załączniku XIV Agencja 
rozważa, czy zastosowanie substancji w 
wyrobach stanowi dla zdrowia człowieka 
lub dla środowiska ryzyko, które nie jest w 

2. Po dacie, o której mowa w art. 57 ust. 1 
lit. c) pkt ii), odnoszącej się do substancji 
wymienionej w załączniku XIV Agencja 
rozważa, czy zastosowanie substancji w 
wyrobach stanowi dla zdrowia człowieka 
lub dla środowiska ryzyko, które nie jest w 
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adekwatny sposób kontrolowane. Jeżeli 
Agencja uznaje, że ryzyko to nie jest w 
adekwatny sposób kontrolowane, sporządza 
dossier zgodne z wymaganiami określonymi 
w załączniku XV.

adekwatny sposób kontrolowane. Jeżeli 
Agencja uznaje, że ryzyko to nie jest w 
adekwatny sposób kontrolowane, sporządza 
dossier zgodne z wymaganiami określonymi 
w załączniku XV.

Or. en

Uzasadnienie

Nowy ustęp zostaje przyjęty z zadowoleniem, ponieważ dzięki niemu zostaje zlikwidowana 
luka w systemie udzielania zezwoleń poprzez wprowadzanie ograniczeń na stosowanie w 
wyrobach substancji wzbudzających szczególnie duże obawy. Jest to istotne z punktu widzenia 
wyrobów przywożonych, które nie są objęte systemem zezwoleń. Należy jednak umożliwić 
rozpoczęcie procedury wprowadzania ograniczeń w momencie, kiedy wiadomo, dla których 
wyrobów nie jest wymagane złożenie wniosków o udzielenie zezwolenia, a nie dopiero po 
upływie daty ostatecznej. W innym wypadku dojdzie do sytuacji, w której będzie 
obowiązywała podwójna norma: wyroby przywożone będą mogły zawierać substancje 
wzbudzające szczególnie duże obawy, które nie są już dozwolone w wyrobach pochodzących z 
UE.

Poprawkę złożył Guido Sacconi

Poprawka 281
ARTYKUŁ 72 USTĘP 2

2. Ostateczna decyzja podejmowana jest 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
132 ust. 3. Komisja przekazuje projekt 
zmiany państwom członkowskim nie później 
niż 45 dni przed głosowaniem.

2. Ostateczna decyzja podejmowana jest 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
132 ust. 3a. Komisja przekazuje projekt 
zmiany państwom członkowskim nie później 
niż 45 dni przed głosowaniem.

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.



PE 378.597v01-00 50/106 AM\630161PL.doc

PL

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

Poprawka 282
ARTYKUŁ 73 USTĘP 4 A (nowy)

4a. Część opłat przeznaczana jest na rozwój 
metod badawczych bez udziału zwierząt.

Or. en

Uzasadnienie

Promotion of non-animal testing. Successful First Reading amendment linked to revision of 
Recitals 43b and 88a. (Davies)

Linked to Amendments of Recitals 43b and 88a. 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. Amendment first reading 289. (Brepoels, 
Wijkman)

Linked to the amendment introducing a new recital 43b. 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. 
(Schlyter & others)

Poprawkę złożył Guido Sacconi

Poprawka 283
ARTYKUŁ 75 USTĘP 1 LITERA D)

d) Komitet ds. Analiz Społeczno-
Ekonomicznych, który jest odpowiedzialny 
za sporządzanie opinii Agencji w sprawie 
wniosków o udzielenie zezwolenia, 
wniosków dotyczących ograniczeń i 
wszelkich innych kwestii będących 
wynikiem funkcjonowania niniejszego 
rozporządzenia w odniesieniu do wpływu na 
warunki społeczno-ekonomiczne 
ewentualnych działań legislacyjnych 
dotyczących substancji;

d) Komitet ds. Analiz Społeczno-
Ekonomicznych i Alternatywnych Metod 
Testowych, który jest odpowiedzialny za 
ocenę dostępności, stosowności i 
technicznych możliwości wykorzystania 
metod alternatywnych, sporządzanie opinii 
Agencji w sprawie wniosków o udzielenie 
zezwolenia, wniosków dotyczących 
ograniczeń i wszelkich innych kwestii 
będących wynikiem funkcjonowania 
niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do 
wpływu na warunki społeczno-ekonomiczne 
ewentualnych działań legislacyjnych 
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dotyczących substancji;

Or. en

(Zmieniona poprawka 255 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Celem poprawki jest ściślejsze powiązanie procedury udzielania zezwoleń z dostępnością 
bezpieczniejszych metod alternatywnych poprzez połączenie zakresu odpowiedzialności 
Komitetu z jego rolą w procesie oceny metod alternatywnych, o której mowa w art. 63 ust.4.

Zmiana nazwy Komitetu ma zastosowanie do całego tekstu rozporządzenia.

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 284
ARTYKUŁ 76 USTĘP 1 A (nowy)

1a. Agencja ustanawia procedurę 
przydziału na rozwój alternatywnych metod 
testowych środków pochodzących z opłat 
rejestracyjnych. Agencja powinna przy tym 
ściśle współpracować z istniejącymi 
instytucjami, takimi jak Europejskie 
Centrum Weryfikacji Metod 
Alternatywnych (ECVAM) i jego Naukowy 
Komitet Doradczy (ESAC) oraz Europejskie 
Partnerstwo na rzecz Rozwiązań 
Alternatywnych dla Doświadczeń na 
Zwierzętach (EPAA).
Agencja przedkłada każdego roku 
sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie w sprawie 
poczynionych postępów dotyczących 
wdrożenia metod testowych bez udziału 
zwierząt oraz strategii testowania i ich 
użycia w ramach uzyskania danych 
służących ocenie ryzyka w celu spełnienia 
wymogów niniejszego rozporządzenia, a 
także w sprawie zakresu i przydziału 
środków na rozwój i ocenę alternatywnych 
metod testowych.

Or. en
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(Poprawka 257 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Podstawą dla niniejszej poprawki jest poprawka 257 przyjęta podczas pierwszego czytania. 
Teść poprawki została zmieniona w celu ułatwienia przyjęcia w Radzie. Zamiast tworzenia 
nowego komitetu w ramach Agencji, należy wykorzystać istniejące struktury. Ponadto 
uwzględnione zostały ostatnie osiągnięcia, takie jak utworzenie Europejskiego Partnerstwa 
na rzecz Rozwiązań Alternatywnych dla Doświadczeń na Zwierzętach (EPAA). Poprawka 
powiązana jest z poprawką do punktu uzasadnienia 92a, złożoną przez tę samą autorkę.

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

Poprawka 285
ARTYKUŁ 76 USTĘP 2 LITERY D) I E)

d) tworzy i prowadzi jedną lub więcej baz 
danych zawierających informacje o 
wszystkich zarejestrowanych substancjach, 
wykaz klasyfikacji i oznakowania oraz 
zharmonizowaną listę klasyfikacji i 
oznakowania. Nieodpłatnie udostępnia 
publicznie za pośrednictwem Internetu 
informacje określone w art. 118 ust. 1 i ust. 
2, z wyjątkiem uznania prośby 
przedstawionej na mocy art. 10 lit. a) pkt xa) 
za uzasadnioną. Agencja udostępnia na 
żądanie inne informacje zawarte w tych 
bazach danych zgodnie z art. 115.;

d) tworzy i prowadzi jedną lub więcej baz 
danych zawierających informacje o 
wszystkich zarejestrowanych substancjach, 
wykaz klasyfikacji i oznakowania oraz 
zharmonizowaną listę klasyfikacji i 
oznakowania. Nieodpłatnie, w ciągu 15 dni 
roboczych, udostępnia publicznie za 
pośrednictwem Internetu informacje 
określone w art. 118 ust. 1 i ust. 2, z 
wyjątkiem uznania prośby przedstawionej na 
mocy art. 10 lit. a) pkt xi) za uzasadnioną i w 
sytuacji, gdy za ujawnieniem informacji nie 
przemawia interes publiczny. Agencja 
udostępnia na żądanie inne informacje 
zawarte w tych bazach danych zgodnie z art. 
117.;

e) w ciągu 90 dni od otrzymania tych 
informacji przez Agencję udostępnia 
publicznie informacje dotyczące tego, które 
substancje są obecnie poddawane ocenie 
oraz już zostały jej poddane, zgodnie z 
przepisami art. 118 ust. 1;

e) w ciągu 15 dni roboczych od otrzymania 
tych informacji przez Agencję udostępnia 
publicznie informacje dotyczące tego, które 
substancje są obecnie poddawane ocenie 
oraz już zostały jej poddane, zgodnie z 
przepisami art. 118 ust. 1;

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do 
dokumentów, odmowa dostępu do dokumentów możliwa jest jedynie ze względu na interesy 
handlowe, jeżeli za ujawnieniem dokumentów nie przemawia interes publiczny. W związku z 
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powyższym należy w tym miejscu uwzględnić odniesienie do ujawniania informacji ze względu 
na interes publiczny.

Zgodnie z rozporządzeniem 1049/2001 standardowy limit czasowy na udzielenie odpowiedzi 
powinien wynosić 15 dni roboczych.

Poprawkę złożyła Lena Ek

Poprawka 286
ARTYKUŁ 76 USTĘP 2 LITERY D) I E)

d) tworzy i prowadzi jedną lub więcej baz 
danych zawierających informacje o 
wszystkich zarejestrowanych substancjach, 
wykaz klasyfikacji i oznakowania oraz 
zharmonizowaną listę klasyfikacji i
oznakowania. Nieodpłatnie udostępnia 
publicznie za pośrednictwem Internetu 
informacje określone w art. 118 ust. 1 i ust. 
2, z wyjątkiem uznania prośby 
przedstawionej na mocy art. 10 lit. a) pkt xa) 
za uzasadnioną. Agencja udostępnia na 
żądanie inne informacje zawarte w tych 
bazach danych zgodnie z art. 115.;

d) tworzy i prowadzi jedną lub więcej baz 
danych zawierających informacje o 
wszystkich zarejestrowanych substancjach, 
wykaz klasyfikacji i oznakowania oraz 
zharmonizowaną listę klasyfikacji i 
oznakowania. Nieodpłatnie, w ciągu 15 dni 
roboczych, udostępnia publicznie za 
pośrednictwem Internetu informacje 
określone w art. 118 ust. 1 i ust. 2, z 
wyjątkiem uznania prośby przedstawionej na 
mocy art. 10 lit. a) pkt xi) za uzasadnioną. 
Agencja udostępnia na żądanie inne 
informacje zawarte w tych bazach danych 
zgodnie z art. 117.;

e) w ciągu 90 dni od otrzymania tych 
informacji przez Agencję udostępnia 
publicznie informacje dotyczące tego, które 
substancje są obecnie poddawane ocenie 
oraz już zostały jej poddane, zgodnie z 
przepisami art. 118 ust. 1;

e) w ciągu 15 dni roboczych od otrzymania 
tych informacji przez Agencję udostępnia 
publicznie informacje dotyczące tego, które 
substancje są obecnie poddawane ocenie 
oraz już zostały jej poddane, zgodnie z 
przepisami art. 118 ust. 1;

Or. en

Uzasadnienie

Istotną część poprawki 263 PE stanowi ustalenie limitu czasu na wprowadzenie informacji 
publicznych do baz(y) danych w celu zapewnienia sprawnego przebiegu procedury. Zgodnie z 
rozporządzeniem 1049/2001 standardowy limit czasowy na udzielenie odpowiedzi wynosi 15 
dni roboczych.
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Poprawkę złożyli Chris Davies + Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira + Lena Ek + Ria 
Oomen-Ruijten, Vittorio Prodi

Poprawka 287
ARTYKUŁ 76 USTĘP 2 LITERA M A) (nowa)

ma) ustanawia i prowadzi ośrodek 
doskonalenia w zakresie przekazywania 
informacji w sprawie zagrożeń; zapewnia 
zcentralizowane, skoordynowane zasoby z 
dziedziny informacji w sprawie 
bezpiecznego stosowania substancji 
chemicznych, preparatów i wyrobów; 
usprawnia wymianę najlepszych praktyk w 
sektorze przekazywania informacji w 
sprawie zagrożeń.

Or. en

(Poprawka 263, lit. gb) – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Poprawka przyjęta podczas pierwszego czytania, dzięki której umożliwia się konsumentom 
bezpieczne stosowanie substancji, preparatów i wyrobów zawierających chemikalia. (Davies)

Rozwój odpowiedniego i spójnego systemu przekazywania informacji w sprawie zagrożeń 
umożliwi konsumentom dostęp do niezbędnych danych i porad, aby mogli oni bezpiecznie i 
skutecznie stosować substancje, preparaty i wyroby zawierające chemikalia. (Lienemann, 
Ferreira + Ek + Oomen-Ruijten i Prodi)

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 288
ARTYKUŁ 77 AKAPIT TRZECI

Zarząd przyjmuje wewnętrzne zasady i 
procedury Agencji. Zasady te są 
udostępniane do wiadomości publicznej.

Zarząd przyjmuje wewnętrzne zasady i 
procedury Agencji.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka konieczna ze względu na poprawkę do art. 108.
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Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 289
ARTYKUŁ 78 USTĘP 1 AKAPIT PIERWSZY

Zarząd składa się z jednego przedstawiciela 
z każdego państwa członkowskiego i z nie 
więcej niż sześciu przedstawicieli 
mianowanych przez Komisję, w tym trzech 
przedstawicieli zainteresowanych stron bez 
uprawnień do głosowania.

Zarząd składa się z jednego przedstawiciela 
z każdego państwa członkowskiego i z nie 
więcej niż sześciu przedstawicieli 
mianowanych przez Komisję, w tym trzech 
przedstawicieli zainteresowanych stron, z 
których przynajmniej jeden jest 
przedstawicielem przemysłu, bez uprawnień 
do głosowania.

Or. de

Uzasadnienie

Wśród trzech przedstawicieli zainteresowanych stron powinien być przynajmniej jeden 
przedstawiciel przemysłu, ponieważ wymogi rozporządzenia REACH będą miały ogromny 
wpływ na przemysł.

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

Poprawka 290
ARTYKUŁ 86 USTĘP 2 AKAPIT PIERWSZY

Państwa członkowskie przekazują Agencji 
imiona i nazwiska ekspertów, którzy 
posiadają udowodnione doświadczenie w 
wykonywaniu zadań wymaganych na 
podstawie art. 76 i którzy byliby 
dyspozycyjni, aby wziąć udział w pracach 
grup roboczych Komitetów, wraz z 
określeniem ich kwalifikacji i konkretnych 
dziedzin specjalizacji.

Państwa członkowskie przekazują Agencji 
imiona i nazwiska niezależnych ekspertów, 
którzy posiadają udowodnione 
doświadczenie w wykonywaniu zadań 
wymaganych na podstawie art. 76 i którzy 
byliby dyspozycyjni, aby wziąć udział w 
pracach grup roboczych Komitetów, wraz z 
określeniem ich kwalifikacji i konkretnych 
dziedzin specjalizacji.

Or. en

Uzasadnienie

W niniejszej poprawce zapewnia się niezależność ekspertów. Istotna część poprawki 282 PE 
została złożona ponownie. (Krupa)

Należy podkreślić, że eksperci powinni być niezależni. (Schlyter i inni)
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Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 291
ARTYKUŁ 88 USTĘP 3 AKAPIT PIERWSZY

3. Przewodniczący, inni członkowie i 
zastępcy członków powoływani są przez 
Zarząd z przyjętej przez Komisję listy 
odpowiednich kandydatów na podstawie ich 
odpowiedniego doświadczenia i wiedzy 
specjalistycznej w dziedzinie 
bezpieczeństwa chemicznego, nauk 
przyrodniczych lub procedur prawnych i 
sądowniczych.

3. Przewodniczący, inni członkowie i 
zastępcy członków powoływani są przez 
Zarząd. Zarząd dokonuje wyboru z listy 
odpowiednich kandydatów przyjętej przez 
Komisję na podstawie procedury 
publicznego wyboru po otrzymaniu ich 
zgłoszeń na zaproszenie do wyrażenia 
zainteresowania opublikowane w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
oraz, jeśli to stosowne, w wydawnictwach 
prasowych lub serwisach internetowych. 
Członków Rady Odwoławczej i 
przedstawicieli powołuje się na podstawie 
ich odpowiedniego doświadczenia i wiedzy 
specjalistycznej w dziedzinie 
bezpieczeństwa chemicznego, nauk 
przyrodniczych lub procedur prawnych i 
sądowniczych. Przynajmniej jeden z 
członków Rady Odwoławczej musi posiadać 
właściwe doświadczenie w dziedzinie 
procedur sądowniczych.

Or. de

Uzasadnienie

Ze względu na zakres uprawnień Rady Odwoławczej przynajmniej jeden z jej członków musi 
posiadać właściwe doświadczenie w dziedzinie procedur sądowych. Uwzględniając charakter 
zadań powierzonych Radzie Odwoławczej, należy wprowadzić przejrzysty proces składania 
kandydatur.

Poprawkę złożył Guido Sacconi

Poprawka 292
ARTYKUŁ 88 USTĘP 4

4. Kwalifikacje wymagane od członków 
Rady Odwoławczej określa Komisja zgodnie 
z procedurą, o której mowa w art. 132 ust. 

4. Kwalifikacje wymagane od członków 
Rady Odwoławczej określa Komisja zgodnie 
z procedurą, o której mowa w art. 132 ust. 
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3. 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.

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 293
ARTYKUŁ 90 USTĘP 1

1. Można wnieść odwołanie od decyzji 
Agencji podjętych zgodnie z przepisami art. 
9, art. 20, art. 27 ust. 6, art. 30 ust. 2 i 3 oraz 
art. 50.

1. Można wnieść odwołanie od decyzji 
Agencji podjętych zgodnie z przepisami art. 
9, art. 20, art. 27 ust. 6, art. 30 ust. 2 i 3, art. 
50 oraz art. 117 ust.5 i art.118.

Or. en

Uzasadnienie

Należy umożliwić wniesienie odwołania w przypadku decyzji w sprawie poufnych informacji 
handlowych.

Poprawkę złożył Guido Sacconi

Poprawka 294
ARTYKUŁ 92 USTĘP 4

4. Procedury postępowania Rady 
Odwoławczej określa Komisja zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 132 ust. 3.

4. Procedury postępowania Rady 
Odwoławczej określa Komisja 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 



PE 378.597v01-00 58/106 AM\630161PL.doc

PL

istotnych elementów projektu legislacyjnego.

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 295
ARTYKUŁ 108

Aby zapewnić przejrzystość, Zarząd –
działając na podstawie wniosku 
przedstawionego przez Dyrektora 
Wykonawczego i w porozumieniu z 
Komisją – przyjmuje zasady zapewniające 
obywatelom dostęp do informacji prawnych, 
naukowych i technicznych, niebędących 
informacjami poufnymi, dotyczących 
bezpieczeństwa substancji w ich postaci 
własnej, jako składników preparatu lub w 
wyrobach.

Aby zapewnić przejrzystość, Zarząd –
działając na podstawie wniosku 
przedstawionego przez Dyrektora 
Wykonawczego i w porozumieniu z 
Komisją – przyjmuje zasady zapewniające 
obywatelom dostęp do informacji prawnych, 
naukowych i technicznych, niebędących 
informacjami poufnymi, dotyczących 
bezpieczeństwa substancji w ich postaci 
własnej, jako składników preparatu lub w 
wyrobach.

Wewnętrzne zasady Agencji oraz regulamin 
Zarządu oraz komitetów Agencji są 
udostępniane przez Agencję do wiadomości 
publicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Należy doprecyzować tekst dotyczący przejrzystości działań Agencji. Przepisy dotyczące 
udostępniania wewnętrznych zasad Agencji do wiadomości publicznej, które dotychczas były 
zawarte w trzecim akapicie art. 77, należy przenieść do art. 108, aby wyraźnie zaznaczyć, że 
odnoszą się one do przejrzystości. Regulamin Zarządu i komitetów również należy udostępnić 
do wiadomości publicznej, aby jeszcze dokładniej przedstawić sposób funkcjonowania 
Agencji.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 296
ARTYKUŁ 112 USTĘP 2

2. Jeżeli w wyniku spełnienia obowiązku, o 
którym mowa w ust. 1, w wykazie znajdują 
się różne pozycje dla tej samej substancji, 
zgłaszający i rejestrujący dokładają 
wszelkich starań, aby uzgodnić jednolitą

2. Jeżeli w wyniku spełnienia obowiązku, o 
którym mowa w ust. 1, w wykazie znajdują 
się różne pozycje dla tej samej substancji, 
Agencja ustanawia daną pozycję w celu 
umieszczenia w wykazie.
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pozycję w celu umieszczenia w wykazie.

Or. en

(Przywrócenie poprawki 295 przyjętej w pierwszym czytaniu)

Uzasadnienie

W przypadku różnych klasyfikacji zagrożeń dla tej samej substancji, siły rynkowe będą 
nieuchronnie wspierały dostawcę substancji sklasyfikowanej jako mniej niebezpieczna w 
klasyfikacji zagrożeń. Inni dostawcy będą wówczas zmuszeni do obniżenia własnej 
klasyfikacji zagrożeń, a wszelkie działania będą zmierzały do znalezienia najniższego 
wspólnego mianownika, czego rezultatem będzie obniżenie norm i poziomu ochrony. 
Najlepszym wyjściem z takiej sytuacji jest dołożenie wszelkich starań, aby każda substancja 
była klasyfikowana w wykazie wyłącznie jako jedna pozycja.

Poprawkę złożyła Lena Ek

Poprawka 297
ARTYKUŁ 112 USTĘP 2

2. Jeżeli w wyniku spełnienia obowiązku, o 
którym mowa w ust. 1, w wykazie znajdują 
się różne pozycje dla tej samej substancji, 
zgłaszający i rejestrujący dokładają 
wszelkich starań, aby uzgodnić jednolitą 
pozycję w celu umieszczenia w wykazie.

2. Jeżeli w wyniku spełnienia obowiązku, o 
którym mowa w ust. 1, w wykazie znajdują 
się różne pozycje dla tej samej substancji, 
zgłaszający i rejestrujący dokładają 
wszelkich starań, aby uzgodnić jednolitą 
pozycję w celu umieszczenia w wykazie.
Jeżeli porozumienie nie jest możliwe, 
Agencja ustanawia daną pozycję za 
odpowiednią opłatą.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka zmienia poprawkę 295 z pierwszego czytania, uwzględniając potrzebę 
istnienia zachęt dla podmiotów, aby osiągnęli oni porozumienie, nie oczekując na działania ze 
strony Agencji. Zapewnienie takiej samej klasyfikacji dla takiej samej substancji, 
produkowanej przez różnych dostawców, ma nadrzędne znaczenie dla dalszych 
użytkowników. W przeciwnym wypadku kwestie środowiskowe i handlowe mogą być 
zagrożone.
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Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 298
ARTYKUŁ 113 USTĘP 1 AKAPIT PIERWSZY

1. Agencja tworzy i prowadzi w formie bazy 
danych wykaz klasyfikacji i oznakowania 
zawierający informacje, o których mowa w 
art. 112 ust. 1, w tym zarówno informacje 
zgłoszone na podstawie art. 112 ust. 1, jak i 
informacje przedłożone jako część 
dokumentów rejestracyjnych. Informacje 
zawarte w tej bazie danych określone w art. 
118 ust. 1 są udostępniane publicznie. 
Agencja przyznaje wszystkim zgłaszającym i 
rejestrującym, którzy przedłożyli informacje 
dotyczące danej substancji w wykazie, 
dostęp do innych danych dotyczących tej
substancji, zgodnie z art. 29 ust. 1.

1. Agencja tworzy i prowadzi w formie bazy 
danych wykaz klasyfikacji i oznakowania 
zawierający informacje, o których mowa w 
art. 112 ust. 1, w tym zarówno informacje 
zgłoszone na podstawie art. 112 ust. 1, jak i 
informacje przedłożone jako część 
dokumentów rejestracyjnych. Informacje 
zawarte w tej bazie danych określone w art. 
118 ust. 1 są udostępniane publicznie w 
związku z art. 118 ust. 2 i 3. Agencja 
przyznaje dostęp do innych danych 
dotyczących danej substancji w wykazie, 
zgodnie z art. 117.

Or. en

Uzasadnienie

1. Poprawka zgodna z art.118. Bez odniesienia do art. 118 ust. 2 i 3 Agencja byłaby 
zmuszona do publikowania informacji nawet gdyby, zgodnie z art. 118, uznała te informacje 
za poufne.

2. Poprawka służy uproszczeniu i uzyskaniu spójności. Dostęp do danych reguluje art. 117, 
natomiast art. 29 ust. 1 reguluje kwestię forów wymiany informacji o substancjach. W 
związku z powyższym odpowiednie jest odniesienie do art. 117.

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

Poprawka 299
ARTYKUŁ 116 A (nowy)

Specjalne zasady dotyczące informowania 
ogółu społeczeństwa

Aby pomóc konsumentom w bezpiecznym i 
zrównoważonym stosowaniu substancji i 
preparatów, producenci udostępniają 
sporządzoną w oparciu o zagrożenie i 
ryzyko informację, poprzez oznakowanie 
każdej jednostki wprowadzonej do obrotu z 
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przeznaczeniem na sprzedaż konsumentom 
etykietą określającą zagrożenia związane z 
zalecanym użyciem lub przewidywalne 
sytuacje niewłaściwego stosowania. 
Ponadto oznakowanie opakowania 
produktu jest uzupełniane, gdy to stosowne, 
poprzez wykorzystanie innych kanałów 
komunikacyjnych, takich jak strony 
internetowe, w celu zapewnienia bardziej 
szczegółowych informacji na temat 
bezpieczeństwa i stosowania substancji lub 
preparatu.

Or. en

Uzasadnienie

Nieco zmieniona treść poprawki 298 z pierwszego czytania.

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

Poprawka 300
ARTYKUŁ 116 A (nowy)

Specjalne zasady dotyczące informowania 
ogółu społeczeństwa

1. Aby pomóc konsumentom w bezpiecznym 
i zrównoważonym stosowaniu substancji i 
preparatów, producenci udostępniają 
sporządzoną w oparciu o zagrożenie 
informację, poprzez oznakowanie każdej 
jednostki wprowadzonej do obrotu z 
przeznaczeniem na sprzedaż konsumentom 
etykietą określającą zagrożenia związane z 
zalecanym użyciem lub przewidywalne 
sytuacje niewłaściwego stosowania. 
Ponadto oznakowanie opakowania 
produktu jest uzupełniane, gdy to stosowne, 
poprzez wykorzystanie innych kanałów 
komunikacyjnych, takich jak strony 
internetowe, w celu zapewnienia bardziej 
szczegółowych informacji na temat 
bezpieczeństwa i stosowania substancji lub 
preparatu.
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2. Dyrektywy 1999/45/WE oraz 
67/548/EWG zostają odpowiednio 
zmienione.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przyjęta podczas pierwszego czytania. (Davies)

Odpowiada poprawce 298 z pierwszego czytania.

Rozwój odpowiedniego i spójnego systemu przekazywania informacji w sprawie zagrożeń 
umożliwi konsumentom dostęp do niezbędnych danych i porad, aby mogli oni bezpiecznie i 
skutecznie stosować substancje, preparaty i wyroby zawierające chemikalia. (Oomen-Ruijten 
i Prodi + Lienemann i Ferreira)

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

Poprawka 301
ARTYKUŁ 117 USTĘP 2 LITERA C)

c) dokładna wielkość obrotu substancji 
produkowanej lub wprowadzanej do 
obrotu;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie litery c) jest zgodnie z poprawką 814 PE. Umożliwi to poprawę jakości badań i 
modelów związanych z dystrybucją i losami chemikaliów oraz możliwymi przypadkami 
narażenia człowieka i środowiska naturalnego.

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 302
ARTYKUŁ 117 USTĘP 2 LITERY D) I D A) (nowa)

d) powiązania pomiędzy producentem lub 
importerem i dalszymi użytkownikami;

d) powiązania pomiędzy producentem lub 
importerem, dalszymi użytkownikami oraz 
sprzedawcami detalicznymi;
da) wszelkie informacje dotyczące 
półproduktów wyodrębnianych w miejscu 
wytwarzania i transportowanych 
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półproduktów wyodrębnianych

Or. en

Uzasadnienie

Częściowo odpowiada poprawce 304 przyjętej w pierwszym czytaniu.

1. Wyjaśnienie, że powiązania producenta obejmują również sprzedawców detalicznych.

2. Półprodukty wyodrębniane w miejscu wytwarzania i transportowane produkty 
wyodrębniane pozostają w tej samej firmie lub w bardzo ograniczonej liczbie firm i są 
całkowicie zużywane w procesach syntezy. Wiedza na temat ich zastosowania umożliwia 
uzyskanie danych dotyczących procesów i składu. W związku z powyższym tego typu 
informacji zasadniczo nie należy udostępniać do wiadomości publicznej.

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 303
ARTYKUŁ 117 USTĘP 4 A i 4 B (nowe)

4a. Kiedykolwiek wniosek o udzielenie 
dostępu do dokumentów, co do których 
wnioskodawca ubiega się o zachowanie 
poufności, zostaje złożony do Agencji na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 1049/2001, 
Agencja konsultuje się z trzecią stroną 
przewidzianą w art. 4 ust. 4 rozporządzenia 
(WE) nr 1049/2001 zgodnie z drugim i 
trzecim akapitem.
Agencja informuje rejestrującego oraz, w 
miarę potrzeb, potencjalnego 
rejestrującego, dalszego użytkownika albo 
inną zainteresowaną stronę o tym wniosku.
Agencja informuje wnioskodawcę, a także 
rejestrującego, potencjalnego 
rejestrującego, dalszego użytkownika lub 
inną zainteresowaną stronę o swojej decyzji 
podjętej w odniesieniu do wniosku o 
udzielenie dostępu do dokumentów. 
Zgodnie z przepisami art. 87, 88 i 89 każdy 
z tych podmiotów może wnieść odwołanie 
od tej decyzji do Rady Odwoławczej w ciągu 
15 dni od daty wydania tej decyzji. 
Wniesienie odwołania wstrzymuje 
wykonanie decyzji. Rada Odwoławcza 
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podejmuje decyzję w ciągu 30 dni.
4b. W toku postępowania odwoławczego 
albo w czasie, gdy odwołanie może zostać 
jeszcze wniesione, Agencja i każdy właściwy 
urząd państwa członkowskiego utrzymuje 
poufność informacji, o których mowa.

Or. en

Uzasadnienie

Dzięki wprowadzeniu ustępów 4a i 4b uzyskuje się zgodność z rozporządzeniem 
1049/2001/WE (publiczny dostęp do informacji) i określona zostaje procedura dla Agencji w 
kontekście rozporządzenia REACH. Poprawka odpowiada pierwotnej treści art. 115 ust. 2 i 4 
przedłożonej przez Komisję.

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 304
ARTYKUŁ 118

1. Następujące informacje znajdujące się w 
posiadaniu Agencji dotyczące substancji w 
ich postaci własnej, jako składników 
preparatu lub w wyrobach są nieodpłatnie 
udostępniane publicznie przez Internet 
zgodnie z art. 76 ust. 2 lit. d):

1. Następujące informacje znajdujące się w 
posiadaniu Agencji dotyczące substancji w 
ich postaci własnej, jako składników 
preparatu lub w wyrobach są zazwyczaj 
nieodpłatnie udostępniane publicznie przez 
Internet zgodnie z art. 76 ust. 2 lit. d):

a) nazwy handlowe substancji;
b) nazwa wg nomenklatury IUPAC dla 
substancji niebezpiecznych w rozumieniu 
dyrektywy 67/548/EWG;
c) nazwa substancji zgodna z wykazem 
EINECS, jeżeli taka istnieje;

c) nazwa substancji zgodna z wykazem 
EINECS, jeżeli taka istnieje;

d) klasyfikacja i oznakowanie substancji; d) klasyfikacja i oznakowanie substancji;
e) dane fizykochemiczne dotyczące 
substancji oraz jej rozmieszczenia i losów w 
środowisku;

e) dane fizykochemiczne dotyczące 
substancji oraz jej rozmieszczenia i losów w 
środowisku;

f) wynik każdego badania toksyczności i 
ekotoksyczności;

f) wynik każdego badania toksyczności i 
ekotoksyczności;

g) każdy określony zgodnie z załącznikiem I 
poziom niepowodujący zmian (DNEL) lub 
przewidywane stężenie niepowodujące 
zmian w środowisku (PNEC);

g) każdy określony zgodnie z załącznikiem I 
poziom niepowodujący zmian (DNEL) lub 
przewidywane stężenie niepowodujące 
zmian w środowisku (PNEC);

h) wytyczne dotyczące bezpiecznego 
stosowania, zgodnie z sekcją 4 i 5 załącznika 

h) wytyczne dotyczące bezpiecznego 
stosowania, zgodnie z sekcją 4 i 5 załącznika 
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VI; VI;
i) metody analityczne, jeżeli są wymagane 
zgodnie z przepisami załączników IX lub X, 
umożliwiające wykrycie substancji 
niebezpiecznej po uwolnieniu do 
środowiska, a także określenie 
bezpośredniego narażenia człowieka.

i) metody analityczne, jeżeli są wymagane 
zgodnie z przepisami załączników IX lub X, 
umożliwiające wykrycie substancji 
niebezpiecznej po uwolnieniu do 
środowiska, a także określenie 
bezpośredniego narażenia człowieka.

2. Poniższe informacje dotyczące substancji 
w ich postaci własnej, jako składników 
preparatów lub w wyrobach są nieodpłatnie 
udostępniane publicznie przez Internet 
zgodnie z art. 76 ust. 2 lit. d) z wyjątkiem 
sytuacji, w której strona przedkładająca te 
informacje przedstawi uzasadnienie zgodnie 
z art. 10 lit. a) pkt xi) dotyczące przyczyn 
ewentualnej szkodliwości publikacji tych 
informacji dla interesów handlowych 
rejestrującego lub wszelkich innych 
zainteresowanych stron, a Agencja uzna to 
uzasadnienie za słuszne:

2. Poniższe informacje dotyczące substancji 
w ich postaci własnej, jako składników 
preparatów lub w wyrobach są nieodpłatnie 
udostępniane publicznie przez Internet 
zgodnie z art. 76 ust. 2 lit. d) z wyjątkiem 
sytuacji, w której strona przedkładająca te 
informacje przedstawi uzasadnienie 
dotyczące przyczyn ewentualnej 
szkodliwości publikacji tych informacji dla 
interesów handlowych rejestrującego lub 
wszelkich innych zainteresowanych stron, a 
Agencja uzna to uzasadnienie za słuszne:

a) jeżeli jest to istotne z punktu widzenia 
klasyfikacji i oznakowania substancji, 
stopień czystości substancji, a także dane 
identyfikujące zanieczyszczenia lub dodatki, 
o których wiadomo, że są to substancje 
niebezpieczne;

a) jeżeli jest to istotne z punktu widzenia 
klasyfikacji i oznakowania substancji, 
stopień czystości substancji, a także dane 
identyfikujące zanieczyszczenia lub dodatki, 
o których wiadomo, że są to substancje 
niebezpieczne;

b) całkowity zakres wielkości obrotu (tzn. 1-
10 ton, 10-100 ton, 100-1 000 ton lub ponad 
1 000 ton), w którym zarejestrowana została 
dana substancja;

b) całkowity zakres wielkości obrotu (tzn. 1-
10 ton, 10-100 ton, 100-1 000 ton lub ponad 
1 000 ton), w którym zarejestrowana została 
dana substancja;

c) podsumowania przebiegu badań i 
szczegółowe podsumowania przebiegu 
badań w odniesieniu do informacji, o 
których mowa w ust. 1 lit. e) i f);

c) podsumowania przebiegu badań i 
szczegółowe podsumowania przebiegu 
badań w odniesieniu do informacji, o 
których mowa w ust. 1 lit. e) i f);

d) informacje zawarte w karcie 
charakterystyki, inne niż wymienione w 
ust.1.

d) informacje zawarte w karcie 
charakterystyki, inne niż wymienione w 
ust.1.
da) nazwy handlowe substancji;
db) nazwa wg nomenklatury IUPAC dla 
substancji niebezpiecznych w rozumieniu 
dyrektywy 67/548/EWG;
2a. W szczególnych uzasadnionych 
przypadkach informacje, o których mowa w 
ust. 1 mogą zostać wyłączone z obowiązku 
publicznego dostępu drogą elektroniczną, 
jeżeli strona przedkładająca te informacje 
przedstawi Agencji dowody świadczące o 



PE 378.597v01-00 66/106 AM\630161PL.doc

PL

ewentualnej szkodliwości takich publikacji 
dla jego interesów handlowych lub 
związanych z badaniami naukowymi i 
rozwojem.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zgodna z poprawką 808 przyjętą w pierwszym czytaniu.

Informacje, o których mowa w ust. 1, pozwalają konkurencji uzyskać dane dotyczące 
procesów produkcji. W szczególnych przypadkach należy umożliwić zwolnienie z obowiązku 
publikowania, jeżeli jest to uzasadnione i uznane przez Agencję za słuszne („zazwyczaj” i 
ust.3).

Nazwa handlowa i nazwa nomenklatury IUPAC w połączeniu z innymi informacjami mogą 
być bardzo wrażliwą informacją dla firmy. Należy je zatem włączyć do ust. 2.

Powyższe przepisy są istotne, ponieważ kraje takie jak Stany Zjednoczone lub Japonia mają 
podobne przepisy, pozwalające na utrzymanie, na żądanie, poufności wszystkich informacji, 
jeśli jest to uzasadnione.

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

Poprawka 305
ARTYKUŁ 118 USTĘP 1 LITERA G A)

ga) jeżeli jest to istotne z punktu widzenia 
klasyfikacji i oznakowania substancji, 
stopień czystości substancji, a także dane 
identyfikujące zanieczyszczenia lub dodatki, 
o których wiadomo, że są to substancje 
niebezpieczne;

Or. en

(Powtórzenie propozycji Komisji)

(Poprawka powiązana z poprawką do art. 118 ust. 2 lit. a) tych samych autorów)

Uzasadnienie

Należy udostępnić do wiadomości publicznej informacje na temat niebezpiecznych 
zanieczyszczeń i dodatków, jeżeli jest to istotne z punktu widzenia klasyfikacji i oznakowania.
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Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Poprawka 306
ARTYKUŁ 118 USTĘP 1 LITERA H A) (nowa)

ha) informacje zawarte w karcie 
charakterystyki, za wyjątkiem nazwy 
firmy/przedsiębiorstwa lub w przypadku, 
gdy informacja jest uznana za poufną 
zgodnie z art. 117 ust. 2.

Or. en

(Przywrócenie pierwotnego tekstu wniosku Komisji)

(Poprawka powiązana z poprawką do art. 118 ust. 2 lit. d) tych samych autorów)

Uzasadnienie

Należy udostępnić do wiadomości publicznej informacje zawarte w karcie charakterystyki, za 
wyjątkiem nazwy firmy lub innych poufnych informacji.

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

Poprawka 307
ARTYKUŁ 118 USTĘP 1 LITERA I A) (nowa)

ia) całkowity zakres wielkości obrotu (tzn. 
1-10 ton, 10-100 ton, 100-1 000 ton lub 
ponad 1 000 ton), w którym zarejestrowana 
została dana substancja;

Or. en

(Poprawka kompromisowa – art. 62 ust. 2 lit. b) Regulaminu – oparta na poprawce 814 z 
pierwszego czytania)

(Poprawka powiązana z poprawką do art. 118 ust. 2 lit. b) tych samych autorów)

Uzasadnienie

W poprawce 814 Parlament dokonał skreślenia informacji określających „dokładny” zakres 
wielkości obrotu z wykazu informacji, które są zawsze poufne. Można zaakceptować 
utrzymanie poufności „dokładnych” informacji o wielkości obrotu, jednak obywatele powinni 
przynajmniej posiadać prawo do uzyskania informacji na temat całkowitego zakresu 
wielkości obrotu, w którym zarejestrowana została dana substancja. Informacja o zakresie 
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wielkości obrotu powinna zatem zostać uwzględniona w wykazie danych, które będą 
udostępniane publicznie. (Schlyter i inni)

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

Poprawka 308
ARTYKUŁ 118 USTĘP 1 LITERA I B) (nowa)

ib) podsumowania przebiegu badań i 
szczegółowe podsumowania przebiegu 
badań w odniesieniu do informacji, o 
których mowa w ust. 1 lit. e) i f);

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka powiązana z poprawką do art. 117 ust. 2. Dostęp do podsumowań przebiegu badań 
zapewni właściwą interpretację wyników badań publicznych i ogólną poprawę jakości.

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

Poprawka 309
ARTYKUŁ 118 USTĘP 2

2. Poniższe informacje dotyczące substancji 
w ich postaci własnej, jako składników 
preparatów lub w wyrobach są nieodpłatnie 
udostępniane publicznie przez Internet 
zgodnie z art. 76 ust. 2 lit. d) z wyjątkiem 
sytuacji, w której strona przedkładająca te 
informacje przedstawi uzasadnienie zgodnie 
z art. 10 lit. a) pkt xi) dotyczące przyczyn 
ewentualnej szkodliwości publikacji tych 
informacji dla interesów handlowych 
rejestrującego lub wszelkich innych 
zainteresowanych stron, a Agencja uzna to 
uzasadnienie za słuszne:

2. Poniższe informacje dotyczące substancji 
w ich postaci własnej, jako składników 
preparatów lub w wyrobach są nieodpłatnie 
udostępniane publicznie przez Internet 
zgodnie z art. 76 ust. 2 lit. d) z wyjątkiem 
sytuacji, w której strona przedkładająca te 
informacje przedstawi uzasadnienie zgodnie 
z art. 10 lit. a) pkt xi) dotyczące przyczyn 
ewentualnej szkodliwości publikacji tych 
informacji dla interesów handlowych 
rejestrującego lub wszelkich innych 
zainteresowanych stron, a Agencja uzna to 
uzasadnienie za słuszne:

a) jeżeli jest to istotne z punktu widzenia 
klasyfikacji i oznakowania substancji, 
stopień czystości substancji, a także dane 
identyfikujące zanieczyszczenia lub dodatki, 
o których wiadomo, że są to substancje 
niebezpieczne;

a) jeżeli jest to istotne z punktu widzenia 
klasyfikacji i oznakowania substancji, 
stopień czystości substancji, a także dane 
identyfikujące zanieczyszczenia lub dodatki, 
o których wiadomo, że są to substancje 
niebezpieczne;
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b) całkowity zakres wielkości obrotu (tzn. 1-
10 ton, 10-100 ton, 100-1 000 ton lub ponad 
1 000 ton), w którym zarejestrowana została 
dana substancja;
c) podsumowania przebiegu badań i 
szczegółowe podsumowania przebiegu 
badań w odniesieniu do informacji, o 
których mowa w ust. 1 lit. e) i f);
d) informacje zawarte w karcie 
charakterystyki, inne niż wymienione w 
ust.1.

d) informacje zawarte w karcie 
charakterystyki, inne niż nazwa 
rejestrującego, raport bezpieczeństwa 
chemicznego i całkowita ilość substancji na 
rynku UE oraz te wymienione w ust.1.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka powiązana z poprawkami do art. 117 ust. 2 i art. 118 ust. 1. Niniejsza poprawka do 
nowego ustępu przedstawionego przez Radę wyjaśnia kwestię publicznego dostępu do 
informacji handlowych, które nie są poufne.

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

Poprawka 310
ARTYKUŁ 118 USTĘP 2

2. Poniższe informacje dotyczące substancji 
w ich postaci własnej, jako składników 
preparatów lub w wyrobach są nieodpłatnie 
udostępniane publicznie przez Internet 
zgodnie z art. 76 ust. 2 lit. d) z wyjątkiem 
sytuacji, w której strona przedkładająca te 
informacje przedstawi uzasadnienie zgodnie 
z art. 10 lit. a) pkt xi) dotyczące przyczyn 
ewentualnej szkodliwości publikacji tych 
informacji dla interesów handlowych 
rejestrującego lub wszelkich innych 
zainteresowanych stron, a Agencja uzna to 
uzasadnienie za słuszne:

2. Poniższe informacje dotyczące substancji 
w ich postaci własnej, jako składników 
preparatów lub w wyrobach są nieodpłatnie 
udostępniane publicznie przez Internet 
zgodnie z art. 76 ust. 2 lit. d) z wyjątkiem 
sytuacji, w której strona przedkładająca te 
informacje przedstawi uzasadnienie zgodnie 
z art. 10 lit. a) pkt xi) dotyczące przyczyn 
ewentualnej szkodliwości publikacji tych 
informacji dla interesów handlowych 
rejestrującego lub wszelkich innych 
zainteresowanych stron, a Agencja uzna to 
uzasadnienie za słuszne i za ujawnieniem 
tych informacji nie będzie przemawiał 
interes publiczny:

a) jeżeli jest to istotne z punktu widzenia 
klasyfikacji i oznakowania substancji, 
stopień czystości substancji, a także dane 
identyfikujące zanieczyszczenia lub dodatki, 
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o których wiadomo, że są to substancje 
niebezpieczne;
b) całkowity zakres wielkości obrotu (tzn. 1-
10 ton, 10-100 ton, 100-1 000 ton lub ponad 
1 000 ton), w którym zarejestrowana została 
dana substancja;
c) podsumowania przebiegu badań i 
szczegółowe podsumowania przebiegu 
badań w odniesieniu do informacji, o 
których mowa w ust. 1 lit. e) i f);

c) podsumowania przebiegu badań i 
szczegółowe podsumowania przebiegu 
badań w odniesieniu do informacji, o 
których mowa w ust. 1 lit. e) i f);

d) informacje zawarte w karcie 
charakterystyki, inne niż wymienione w 
ust.1.

Or. en

Uzasadnienie

In line with Article 4(2) of Regulation 1049/2001 on access to documents, access to a 
document can only be refused on the basis of commercial interests if there is no overriding 
public interest. A reference to overriding public interest should therefore be added here. 
Moreover, such a justification must be based on actual harm to commercial interests, not just 
potential harm.

Information about hazardous impurities and additives, if they are essential to classification 
and labelling, should always be made publicly available.

In amendment 814, Parliament deleted the indication of the "precise" tonnage from the list of 
information that is always confidential. While it might be acceptable to keep the "precise" 
tonnage confidential, the public should have at least the right to know about the total tonnage 
band with which a particular substance has been registered. The information about the 
tonnage bands should therefore be added to the list of issues that are to be made publicly 
available.

The information in the safety data sheet, except for the name of the company or other 
confidential information should be made publicly available.

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 311
ARTYKUŁ 124

Państwa członkowskie utrzymują 
odpowiedni do okoliczności system kontroli 
urzędowych i innych działań.

Państwa członkowskie utrzymują 
odpowiedni do okoliczności system kontroli 
urzędowych i innych działań zgodnie z 
wytycznymi określonymi przez Agencję.
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Or. en

Uzasadnienie

Odpowiada poprawce 816 przyjętej w pierwszym czytaniu.

Aby umożliwić spójne wykonywanie rozporządzenia REACH, Agencja powinna mieć prawo 
wprowadzenia dla państw członkowskich wymogów dotyczących przeprowadzania 
odpowiednich kontroli i działań.

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 312
ARTYKUŁ 124 A (nowy)

Agencja uzyskuje autoryzację państw 
członkowskich do rozpoczęcia kontroli i 
działań oraz ustanawia wytyczne w sprawie 
harmonizacji i skuteczności systemu 
kontroli.

Or. en

Uzasadnienie

Odpowiada poprawce 817 przyjętej w pierwszym czytaniu.

Zarządzanie systemem REACH wymaga zharmonizowanego wykonania jego przepisów na 
całym wspólnym rynku i przy użyciu skutecznego systemu kontroli. Agencja powinna mieć 
możliwość wezwania państw członkowskich do przeprowadzania kontroli i działań.

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 313
ARTYKUŁ 125

Państwa członkowskie określają przepisy 
dotyczące kar stosowanych w przypadku 
naruszeń przepisów niniejszego 
rozporządzenia i podejmują wszelkie 
niezbędne środki w celu zapewnienia ich 
wykonania. Przewidziane kary muszą być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. 
Państwa członkowskie powiadamiają o tych 
przepisach Komisję nie później niż …* i 

Na podstawie kompletu wytycznych 
określonych przez Agencję należy określić 
przepisy dotyczące kar stosowanych w 
przypadku naruszeń przepisów niniejszego 
rozporządzenia i wszelkie niezbędne środki 
w celu zapewnienia ich wykonania. 
Przewidziane kary muszą być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające. Państwa 
członkowskie powiadamiają o tych 
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niezwłocznie powiadamiają o wszystkich 
późniejszych ich zmianach.

przepisach Komisję i Agencję nie później 
niż 18 miesięcy od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia i niezwłocznie 
powiadamiają o wszystkich późniejszych ich 
zmianach.

Or. en

Uzasadnienie

Odpowiada poprawce 818 przyjętej w pierwszym czytaniu.

Umożliwienie państwom członkowskim podejmowania decyzji o karach spowodowałoby 
istnienie różnych kar w Unii. Aby osiągnąć cele wyznaczone w rozporządzeniu REACH, musi 
istnieć zharmonizowany system kar i zharmonizowany sposób wykonywania przepisów.

Poprawkę złożył Guido Sacconi

Poprawka 314
ARTYKUŁ 130

Zmian załączników można dokonywać 
według procedury, o której mowa w art. 132 
ust. 3.

Zmian załączników można dokonywać 
według procedury, 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.

Poprawkę złożył Guido Sacconi

Poprawka 315
ARTYKUŁ 131

Środki niezbędne do skutecznego 
wykonania niniejszego rozporządzenia 
podejmowane są zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 132 ust. 3.

Jeżeli w celu skutecznego wykonania 
niniejszego rozporządzenia konieczne są 
środki, których przyjęcie nie jest 
uregulowane w niniejszym rozporządzeniu, 
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środki te podejmowane są:
a) zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
132 ust. 3, jeżeli podejmowane środki to 
środki o ogólnym zasięgu, przyjmowane w 
celu zastosowania istotnych przepisów 
niniejszego rozporządzenia;
b) zgodnie z procedurą, o której mowa w 
art. 132 ust. 3a, jeżeli podejmowane środki 
to środki o ogólnym zasięgu, przyjmowane 
w celu zmiany mniej istotnych elementów 
niniejszego rozporządzenia.

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”.

Poprawkę złożył Guido Sacconi

Poprawka 316
ARTYKUŁ 132 USTĘP 3 A (nowy)

3a. W przypadku gdy dokonywane są 
odniesienia do niniejszego ustępu, stosuje 
się art. 5a i 7 decyzji 1999/468/WE 
zmienionej decyzją 2006/512/WE.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 317
ARTYKUŁ 133
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Środki przejściowe dotyczące Agencji Przygotowanie utworzenia Agencji
1. Komisja zapewnia niezbędne wsparcie
przy ustanawianiu Agencji.

1. Komisja udziela niezbędnego wsparcia
przy tworzeniu Agencji.

2. W tym celu, do czasu mianowania 
Dyrektora Wykonawczego zgodnie z art. 83, 
Komisja – w imieniu Agencji i korzystając z 
jej budżetu – może mianować personel, w 
tym osobę pełniącą tymczasowo funkcje 
administracyjne Dyrektora Wykonawczego, 
i zawierać inne umowy.

2. W tym celu, do czasu objęcia funkcji 
przez Dyrektora Wykonawczego 
powołanego przez Zarząd Agencji zgodnie z 
art. 83, Komisja – w imieniu Agencji i
korzystając z jej budżetu – może:

a) mianować personel, w tym osobę pełniącą 
tymczasowo funkcje administracyjne 
Dyrektora Wykonawczego, a także

b) zawierać inne umowy.

Or. en

Uzasadnienie

Corresponds to Amendment 822 adopted in First Reading.

A proper establishment and operation of the Agency is critical to the success of REACH. The 
Agency must be operationally independent from the Commission, and the Commission shall 
not fulfil such operational tasks set out in the Regulation on behalf of the Agency. If the 
Commission is not fulfilling the role of the Agency, there is no need for the Agency to notify 
the Commission that it is ready to take over the tasks from the Commission.  The Commission, 
however, should help to establish the Agency until its Management Board has appointed an 
Executive Director. This should include recruitment of staff and conclusion of necessary 
contracts for services, goods and buildings.

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 318
ARTYKUŁ 136 A (nowy)

Artykuł 136a
Okresowa ocena dotychczasowych skutków
1. Po pięciu latach od momentu wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia, bez 
uszczerbku dla postanowień art. 137, 
Komisja przeprowadza okresową ocenę 
dotychczasowych skutków niniejszego 
rozporządzenia. Ocena ta zawiera analizę 
wykonania niniejszego rozporządzenia, 
konfrontację uzyskanych wyników z 



AM\630161PL.doc 75/106 PE 378.597v01-00

PL

wcześniejszymi oczekiwaniami oraz 
ewaluację wpływu niniejszego 
rozporządzenia na funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego i konkurencji na tym rynku.
2. Komisja przedstawia ocenę 
dotychczasowych skutków Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie najpóźniej [w sześć 
lat po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia]. Komisja przedstawia 
projekt zmian do rozporządzenia, które 
wydają się konieczne w wyniku oceny 
dotychczasowych skutków.

Or. en

Uzasadnienie

Opowiada poprawce 823 przyjętej w pierwszym czytaniu.

Ze względu na znaczenie systemu regulacyjnego określonego w rozporządzeniu REACH 
konieczna jest ocena wyników osiągniętych w pierwszych latach od momentu wejścia w życie. 
Ocena ma za zadanie ustalenie, czy początkowe cele mogą być osiągnięte i dokonanie 
koniecznych zmian w sytuacji, gdy okaże się to niemożliwe.

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

Poprawka 319
ARTYKUŁ 137 USTĘP 1

1. Do …* Komisja dokonuje przeglądu 
mającego na celu ocenę potrzeby 
ewentualnego rozszerzenia zastosowania 
obowiązku przeprowadzania oceny 
bezpieczeństwa chemicznego i 
dokumentowania tej oceny w raporcie 
bezpieczeństwa chemicznego na substancje 
nie objęte tym obowiązkiem ze względu na 
to, że nie podlegają one rejestracji lub też 
podlegają rejestracji, ale są produkowane 
lub importowane w ilości nie 
przekraczającej 10 ton rocznie. Na 
podstawie tego przeglądu i jeżeli jest to 
stosowne Komisja może przedstawiać 
wnioski legislacyjne w sprawie rozszerzenia 

1. Do …* Komisja dokonuje przeglądu 
mającego na celu ocenę potrzeby 
ewentualnego rozszerzenia zastosowania 
obowiązku przeprowadzania oceny 
bezpieczeństwa chemicznego i 
dokumentowania tej oceny w raporcie 
bezpieczeństwa chemicznego na substancje 
nie objęte tym obowiązkiem ze względu na 
to, że nie podlegają one rejestracji. Na 
podstawie tego przeglądu i jeżeli jest to 
stosowne Komisja może przedstawiać 
wnioski legislacyjne w sprawie rozszerzenia 
zastosowania tego obowiązku.
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zastosowania tego obowiązku.
* 12 lat od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

* 6 lat od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

(Poprawka 312 – pierwsze czytanie)

(Poprawka powiązana z art. 14 ust. 1 i poprawką do niego złożoną przez tych samych 
autorów)

Uzasadnienie

Przegląd dotyczący raportu bezpieczeństwa chemicznego powinien mieć miejsce po sześciu 
latach, kiedy uzyska się doświadczenia związane z dwoma pierwszymi etapami rejestracji. 
Jeżeli raport bezpieczeństwa chemicznego będzie obowiązkowy dla wszystkich substancji w 
ilości co najmniej 1 tony (a nie tylko co najmniej 10 ton), jak proponuje się w poprawce do 
art. 14 ust. 1 złożonej przez tych samych autorów, w niniejszym artykule nie istnieje potrzeba 
wspominania o substancjach w małych ilościach.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 320
ARTYKUŁ 137 USTĘP 2 CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

2. Komisja może przedstawiać wnioski 
legislacyjne, gdy tylko uda się ustalić 
wykonalny i opłacalny sposób selekcji 
polimerów mających podlegać rejestracji na 
podstawie rozsądnych kryteriów 
technicznych i uzasadnionych kryteriów 
naukowych oraz po opublikowaniu 
sprawozdania dotyczącego następujących 
kwestii:

2. Komisja przedstawia wnioski 
legislacyjne, gdy tylko uda się ustalić 
wykonalny i opłacalny sposób selekcji 
polimerów mających podlegać rejestracji i 
ocenie na podstawie rozsądnych kryteriów 
technicznych i uzasadnionych kryteriów 
naukowych, lecz nie później niż 6 lat po 
wejściu w życie niniejszego rozporządzenia,
oraz po opublikowaniu sprawozdania 
dotyczącego następujących kwestii:

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka określa ramy czasowe dla Komisji na przedstawienie wykonalnego i 
opłacalnego sposobu selekcji polimerów mających podlegać rejestracji i ocenie. Poprawka 
313 PE została złożona ponownie.
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Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Poprawka 321
ARTYKUŁ 137 USTĘP 2 CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

2. Komisja może przedstawiać wnioski 
legislacyjne, gdy tylko uda się ustalić 
wykonalny i opłacalny sposób selekcji 
polimerów mających podlegać rejestracji na 
podstawie rozsądnych kryteriów 
technicznych i uzasadnionych kryteriów 
naukowych oraz po opublikowaniu 
sprawozdania dotyczącego następujących 
kwestii:

2. Komisja przedstawia wnioski 
legislacyjne, gdy tylko uda się ustalić 
wykonalny i opłacalny sposób selekcji 
polimerów mających podlegać rejestracji na 
podstawie rozsądnych kryteriów 
technicznych i uzasadnionych kryteriów 
naukowych, lecz nie później niż 6 lat po 
wejściu w życie niniejszego rozporządzenia,
oraz po opublikowaniu sprawozdania 
dotyczącego następujących kwestii:

Or. en

(Poprawka 313 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Nie należy pozostawiać Komisji decyzji, czy i kiedy przedstawi ona wnioski w sprawie 
rejestracji polimerów. Tego typu rejestracja jest przewidziana w projekcie rozporządzenia, 
który był przedmiotem konsultacji w Internecie. Należy ustalić limit czasowy w celu wsparcia 
procesu opracowania wykonalnego i opłacalnego sposobu selekcji polimerów mających 
podlegać rejestracji.

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

Poprawka 322
ARTYKUŁ 137 USTĘP 3

3. Sprawozdanie, o którym mowa w art. 116 
ust. 3, dotyczące doświadczeń nabytych w 
wyniku funkcjonowania niniejszego 
rozporządzenia, zawiera przegląd wymagań 
odnoszących się do rejestracji substancji
produkowanych lub importowanych przez 
producenta lub importera jedynie w ilości 
od 1 do 10 ton rocznie. Na podstawie tego 
przeglądu Komisja może przedstawiać 
wnioski legislacyjne w sprawie 
zmodyfikowania wymagań w zakresie 
informacji dla substancji produkowanych 
lub importowanych przez producenta lub 

3. Sprawozdanie, o którym mowa w art. 116 
ust. 3, dotyczące doświadczeń nabytych w 
wyniku funkcjonowania niniejszego 
rozporządzenia, zawiera przegląd wymagań 
w zakresie informacji, odnoszących się do 
rejestracji substancji. Na podstawie tego 
przeglądu Komisja może przedstawiać 
wnioski legislacyjne w sprawie 
zmodyfikowania określonych w 
załącznikach VII do X wymagań w zakresie 
informacji w celu uwzględnienia aktualnej 
sytuacji w tym zakresie, zwłaszcza w 
związku z alternatywnymi badaniami i 
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importera w ilości od 1 do 10 ton rocznie, 
biorąc pod uwagę aktualną sytuację w tym 
zakresie, na przykład w związku z 
alternatywnymi badaniami i (ilościowymi) 
zależnościami struktura-aktywność 
((Q)SARs).

(ilościowymi) zależnościami struktura-
aktywność ((Q)SARs).

Or. en

(Poprawka 314 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Przegląd wymagań w zakresie informacji powinien dotyczyć wszystkich istotnych załączników 
oraz uwzględniać aktualną sytuację w zakresie badań alternatywnych. (Lucas i inni)

Poprawka służy uproszczeniu mającemu na celu zagwarantowanie, że w wymaganiach w 
zakresie informacji uwzględnia się aktualną sytuację w zakresie badań alternatywnych i 
QSARs. (Davies)

Poprawkę złożył Guido Sacconi

Poprawka 323
ARTYKUŁ 137 USTĘP 4

4. Komisja dokonuje przeglądu załączników 
I, IV i V do ...* w celu przedstawienia 
propozycji ich zmian, jeżeli jest to stosowne, 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
132 ust. 3.

4. Komisja dokonuje przeglądu załączników 
IV i V do ...* w celu przedstawienia 
propozycji ich zmian, jeżeli jest to stosowne, 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
132 ust. 3a.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka powiązana jest z poprawką do art. 59 ust. 2 i skreśla się w niej odniesienie do 
przeglądu załącznika I wprowadzone przez Radę w związku z rozwijaniem metodologii 
ustanawiania progów dla substancji rakotwórczych i mutagennych.
Wiąże ona również tekst ustępu z przepisami nowej decyzji w sprawie „komitologii”, a w 
szczególności zastępuje zwyczajową 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 złożył Chris Davies

Poprawka 324
ARTYKUŁ 137 USTĘP 4

4. Komisja dokonuje przeglądu załączników 
I, IV i V do ...* w celu przedstawienia 
propozycji ich zmian, jeżeli jest to stosowne, 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
132 ust. 3.

4. Komisja dokonuje przeglądu załączników 
IV i V do ...* w celu przedstawienia 
propozycji ich zmian, jeżeli jest to stosowne, 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
132 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka powiązana z poprawką do punktu uzasadnienia 52 lit. a).

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 325
ARTYKUŁ 137 USTĘP 4 A (nowy)

4a. Do ...* Komisja dokonuje przeglądu 
progu 1 tony rocznie przypadającej na
producenta lub importera i podlegającej 
rejestracji oraz wymagań w zakresie 
informacji zgodnie z art. 12 w odniesieniu 
do nanocząstek. Na podstawie tego 
przeglądu Komisja przedstawia 
odpowiednie wnioski legislacyjne w celu 
modyfikacji progu wielkości obrotu oraz 
wymagań w zakresie informacji dla 
nanocząstek, aby zapewnić odpowiednią 
ocenę ryzyka i zmniejszenie ryzyka, jeśli to 
konieczne, i w ten sposób osiągnąć wysoki 
poziom ochrony zdrowia człowieka i 
środowiska w odniesieniu do nanocząstek.
* 18 miesięcy od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia

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

Uzasadnienie

Według SCENIHR główne luki w wiedzy na temat oceny ryzyka dotyczącej nanocząstek, jak 
również związane z tym wnioski, zgodnie z którymi istnieje konieczność modyfikacji 
istniejących metod, wskazują na pilną potrzebę dokonania przeglądu przepisów REACH w 
celu zapewnienia odpowiedniej oceny ryzyka oraz, jeśli to konieczne, zmniejszenia ryzyka w 
odniesieniu do opracowanych nanocząstek.

Poprawkę złożyły Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Poprawka 326
ARTYKUŁ 139

Skreśla się art. 14 dyrektywy 1999/45/WE. Skreśla się art. 14 dyrektywy 1999/45/WE.
Dyrektywę 1999/45/WE zmienia się, aby 
zapewnić dostarczenie konsumentom 
informacji potrzebnych do bezpiecznego 
stosowania substancji i preparatów.

Or. fr

Uzasadnienie

Rozwój odpowiedniego i spójnego systemu przekazywania informacji w sprawie zagrożeń 
umożliwi konsumentom uzyskanie potrzebnych danych i porad w celu bezpiecznego i 
skutecznego stosowania przez nich substancji i preparatów.

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 327
ZAŁĄCZNIK I CZĘŚĆ 0 PUNKT 0.3

0.3 Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
odnosząca się do producenta dotyczy 
procesu produkcji substancji i wszelkich jej 
zastosowań zidentyfikowanych. Ocena 
bezpieczeństwa chemicznego odnosząca się 
do importera dotyczy wszelkich zastosowań 
zidentyfikowanych substancji. Ocena 
bezpieczeństwa chemicznego uwzględnia
zastosowanie substancji w jej postaci 
własnej (w tym wszelkie główne 

0.3 Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
dotyczy wszelkich zastosowań 
zidentyfikowanych w ilościach co najmniej 
1 tony rocznie. Uwzględnia ona 
zastosowanie substancji w jej postaci 
własnej (w tym wszelkie główne 
zanieczyszczenia i dodatki), jako składnika 
preparatu lub w wyrobach. Ocena 
uwzględnia wszystkie etapy istnienia 
substancji zgodnie z zastosowaniami 
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zanieczyszczenia i dodatki), jako składnika 
preparatu i w wyrobach zgodnie z 
zastosowaniami zidentyfikowanymi. Ocena 
uwzględnia wszystkie etapy istnienia 
substancji wynikające z produkcji i 
zastosowań zidentyfikowanych. Ocena 
bezpieczeństwa chemicznego jest oparta na 
porównaniu potencjalnych szkodliwych 
skutków działania substancji ze znanym i 
racjonalnie przewidywalnym narażeniem 
człowieka lub środowiska na działanie tej 
substancji z uwzględnieniem wdrożonych i 
zalecanych środków kontroli ryzyka oraz 
warunków operacyjnych.

zidentyfikowanymi. Ocena bezpieczeństwa 
chemicznego jest oparta na porównaniu 
potencjalnych szkodliwych skutków 
działania substancji ze znanym i racjonalnie 
przewidywalnym narażeniem człowieka lub 
środowiska na działanie tej substancji z 
uwzględnieniem wdrożonych i zalecanych 
środków kontroli ryzyka oraz warunków 
operacyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Odpowiada poprawce 831 przyjętej w pierwszym czytaniu.

Poprawka umożliwia poprawę funkcjonalności poprzez określenie limitu ilości podlegającej 
ocenie bezpieczeństwa chemicznego. Dzięki niniejszej poprawce załącznik I jest zgodny z art. 
36 ust. 4c.

Poprawkę złożyli Frédérique Ries + Chris Davies

Poprawka 328
ZAŁĄCZNIK I CZĘŚĆ 1 PUNKT 1.4.1.

1.4.1. Na podstawie wyników etapów 1 i 2 
ustala się w odniesieniu do substancji jeden 
lub większą liczbę DNEL, przy których nie 
występują zmiany, odzwierciedlających 
prawdopodobne drogi, czas trwania i 
częstotliwość narażenia. W odniesieniu do 
niektórych rodzajów działania, zwłaszcza 
działania mutagennego i rakotwórczego, 
dostępne informacje mogą nie wystarczyć 
do ustalenia progu, a tym samym wartości 
DNEL. Jeśli jest to uzasadnione 
scenariuszami narażenia, za wystarczającą 
można uznać jedną wartość DNEL. 
Jednakże z dostępnych informacji i 
scenariuszy narażenia w sekcji 9 raportu 
bezpieczeństwa chemicznego może wynikać 
konieczność wyznaczenia różnych wartości 
DNEL dla każdej istotnej populacji ludzkiej 

1.4.1. Na podstawie wyników etapów 1 i 2
ustala się w odniesieniu do substancji jeden 
lub większą liczbę pochodnych poziomów 
niepowodujących zmian (DNEL), 
odzwierciedlających prawdopodobne drogi, 
czas trwania i częstotliwość narażenia. W 
odniesieniu do niektórych rodzajów 
działania, zwłaszcza działania mutagennego 
i rakotwórczego, dostępne informacje mogą 
nie wystarczyć do ustalenia progu, a tym 
samym wartości DNEL. Jeśli jest to 
uzasadnione scenariuszami narażenia, za 
wystarczającą można uznać jedną wartość 
DNEL. Jednakże z dostępnych informacji i 
scenariuszy narażenia w sekcji 9 raportu 
bezpieczeństwa chemicznego może wynikać 
konieczność wyznaczenia różnych wartości 
DNEL dla każdej istotnej populacji ludzkiej 
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(np. pracowników, konsumentów i osób 
narażonych na pośredni kontakt przez 
środowisko) i ewentualnie dla niektórych
szczególnie wrażliwych subpopulacji
(np. dzieci, ciężarnych kobiet) oraz dla 
różnych dróg narażenia. Należy podać pełne 
uzasadnienie określając, między innymi, 
wybór wykorzystanych informacji, drogę 
narażenia (przez drogi pokarmowe, przez 
skórę, przez drogi oddechowe) oraz czas 
trwania i częstotliwość narażenia na 
działania substancji, której dotyczy DNEL. 
Jeśli prawdopodobne jest narażenie więcej 
niż jedną drogą, ustala się jedną wartość 
DNEL dla każdej drogi narażenia i dla 
narażenia wszystkimi drogami łącznie. Przy 
ustalaniu wartości DNEL bierze się pod 
uwagę między innymi następujące czynniki:

(np. pracowników, konsumentów i osób 
narażonych na pośredni kontakt przez 
środowisko) i dla szczególnie wrażliwych 
populacji oraz dla różnych dróg narażenia.
Należy podać pełne uzasadnienie określając, 
między innymi, wybór wykorzystanych 
informacji, drogę narażenia (przez drogi 
pokarmowe, przez skórę, przez drogi 
oddechowe) oraz czas trwania i 
częstotliwość narażenia na działania 
substancji, której dotyczy DNEL. Jeśli 
prawdopodobne jest narażenie więcej niż 
jedną drogą, ustala się jedną wartość DNEL 
dla każdej drogi narażenia i dla narażenia 
wszystkimi drogami łącznie. Przy ustalaniu 
wartości DNEL bierze się pod uwagę 
między innymi następujące czynniki:

a) niepewność wynikającą między innymi ze 
zmienności danych eksperymentalnych oraz 
z różnic wewnątrz- i międzygatunkowych;

a) niepewność wynikającą między innymi ze 
zmienności danych eksperymentalnych oraz 
z różnic wewnątrz- i międzygatunkowych;

b) charakter i nasilenie skutku; b) charakter i nasilenie skutku;
c) wrażliwość (sub)populacji ludzkiej, do 
której odnoszą się ilościowe lub jakościowe 
informacje dotyczące narażenia.

c) populację ludzką, do której odnoszą się 
ilościowe lub jakościowe informacje 
dotyczące narażenia;
ca) szczególną podatność wrażliwych 
populacji;
cb) wszelkie wskazania skutków 
niestandardowych, zwłaszcza gdy sposób 
działania pozostaje nieznany lub 
niedostatecznie scharakteryzowany;
cc) ewentualne współnarażenie na inne 
chemikalia.

Or. en

Uzasadnienie

Wiele chorób powstaje w fazie okołoporodowej. Z tej przyczyny należy uwzględnić również 
wrażliwe grupy, tak aby określone poziomy bezpieczeństwa obowiązywały w zakresie ochrony 
przyszłych pokoleń. Poprawka PE 320 została złożona ponownie.

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

Poprawka 329
ZAŁĄCZNIK I CZĘŚĆ 1 PUNKT 1.4.1.
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1.4.1. Na podstawie wyników etapów 1 i 2 
ustala się w odniesieniu do substancji jeden 
lub większą liczbę DNEL, przy których nie 
występują zmiany, odzwierciedlających 
prawdopodobne drogi, czas trwania i 
częstotliwość narażenia. W odniesieniu do 
niektórych rodzajów działania, zwłaszcza 
działania mutagennego i rakotwórczego, 
dostępne informacje mogą nie wystarczyć 
do ustalenia progu, a tym samym wartości 
DNEL. Jeśli jest to uzasadnione 
scenariuszami narażenia, za wystarczającą 
można uznać jedną wartość DNEL. 
Jednakże z dostępnych informacji i 
scenariuszy narażenia w sekcji 9 raportu 
bezpieczeństwa chemicznego może wynikać 
konieczność wyznaczenia różnych wartości 
DNEL dla każdej istotnej populacji ludzkiej 
(np. pracowników, konsumentów i osób 
narażonych na pośredni kontakt przez 
środowisko) i ewentualnie dla niektórych
szczególnie wrażliwych subpopulacji
(np. dzieci, ciężarnych kobiet) oraz dla 
różnych dróg narażenia. Należy podać pełne 
uzasadnienie określając, między innymi, 
wybór wykorzystanych informacji, drogę 
narażenia (przez drogi pokarmowe, przez 
skórę, przez drogi oddechowe) oraz czas 
trwania i częstotliwość narażenia na 
działania substancji, której dotyczy DNEL. 
Jeśli prawdopodobne jest narażenie więcej 
niż jedną drogą, ustala się jedną wartość 
DNEL dla każdej drogi narażenia i dla 
narażenia wszystkimi drogami łącznie. Przy 
ustalaniu wartości DNEL bierze się pod 
uwagę między innymi następujące czynniki:

1.4.1. Na podstawie wyników etapów 1 i 2 
ustala się w odniesieniu do substancji jeden 
lub większą liczbę DNEL, przy których nie 
występują zmiany, odzwierciedlających 
prawdopodobne drogi, czas trwania i 
częstotliwość narażenia. W odniesieniu do 
niektórych rodzajów działania, zwłaszcza 
działania mutagennego i rakotwórczego, 
dostępne informacje mogą nie wystarczyć 
do ustalenia progu, a tym samym wartości 
DNEL. Jeśli jest to uzasadnione 
scenariuszami narażenia, za wystarczającą 
można uznać jedną wartość DNEL. 
Jednakże z dostępnych informacji i 
scenariuszy narażenia w sekcji 9 raportu 
bezpieczeństwa chemicznego może wynikać 
konieczność wyznaczenia różnych wartości 
DNEL dla każdej istotnej populacji ludzkiej 
(np. pracowników, konsumentów i osób 
narażonych na pośredni kontakt przez 
środowisko) i dla szczególnie wrażliwych 
populacji oraz dla różnych dróg narażenia. 
Należy podać pełne uzasadnienie określając, 
między innymi, wybór wykorzystanych 
informacji, drogę narażenia (przez drogi 
pokarmowe, przez skórę, przez drogi 
oddechowe) oraz czas trwania i 
częstotliwość narażenia na działania 
substancji, której dotyczy DNEL. Jeśli 
prawdopodobne jest narażenie więcej niż 
jedną drogą, ustala się jedną wartość DNEL 
dla każdej drogi narażenia i dla narażenia 
wszystkimi drogami łącznie. Przy ustalaniu 
wartości DNEL bierze się pod uwagę 
między innymi następujące czynniki:

a) niepewność wynikającą między innymi ze 
zmienności danych eksperymentalnych oraz 
z różnic wewnątrz- i międzygatunkowych;

a) niepewność wynikającą między innymi ze 
zmienności danych eksperymentalnych oraz 
z różnic wewnątrz- i międzygatunkowych;

b) charakter i nasilenie skutku; b) charakter i nasilenie skutku;
c) wrażliwość (sub)populacji ludzkiej, do 
której odnoszą się ilościowe lub jakościowe 
informacje dotyczące narażenia.

c) wrażliwość (sub)populacji ludzkiej, do 
której odnoszą się ilościowe lub jakościowe 
informacje dotyczące narażenia, w tym 
szczególna podatność wrażliwych 
populacji;
ca) wszelkie wskazania skutków 
niestandardowych, zwłaszcza gdy sposób 
działania pozostaje nieznany lub 
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niedostatecznie scharakteryzowany;
cb) ewentualne współnarażenie na inne 
chemikalia.

Or. en

(Poprawka 320 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Wiele chorób powstaje u rozwijającego się dziecka w fazie okołoporodowej. W związku z tym 
należy uwzględnić wrażliwe grupy, tak aby poziomy bezpieczeństwa spełniały wymogi w 
zakresie ochrony przyszłych pokoleń.

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

Poprawka 330
ZAŁĄCZNIK I CZĘŚĆ 5 PUNKT 5.0 CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

Celem oceny narażenia jest dokonanie 
ilościowego i jakościowego oszacowania 
dawki/stężenia substancji, na które są lub 
mogą być narażeni ludzie i środowisko. 
Ocena uwzględnia wszystkie etapy istnienia 
substancji wynikające z produkcji i 
zastosowań zidentyfikowanych oraz 
obejmuje wszelkie narażenia, które mogą 
mieć związek z zagrożeniami 
zidentyfikowanymi w sekcjach 1-4. Ocena 
narażenia obejmuje następujące dwa etapy, 
które należy wyraźnie zidentyfikować w 
raporcie bezpieczeństwa chemicznego:

Celem oceny narażenia jest dokonanie 
ilościowego i jakościowego oszacowania 
dawki/stężenia substancji, na które są lub 
mogą być narażeni ludzie i środowisko. 
Ocena uwzględnia wszystkie etapy istnienia 
substancji. Ocena narażenia obejmuje 
następujące dwa etapy, które należy 
wyraźnie zidentyfikować w raporcie 
bezpieczeństwa chemicznego:

Or. en

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

Uzasadnienie

O ile dodatkowe odniesienie Rady do etapów istnienia zostało przyjęte z zadowoleniem, to 
mówienie o etapach istnienia substancji wynikających z produkcji i zastosowania jest 
pozbawione sensu, gdyż są to istotne etapy istnienia, które również należy rozpatrzyć.

Powiązanie oceny narażenia ze zidentyfikowanymi zagrożeniami doprowadziło do wielu 
wykluczających się interpretacji. Mogłoby to w sposób drastyczny ograniczyć zakres oceny 
ryzyka. Nie powinno dochodzić do nieporozumień odnośnie do zakresu oceny ryzyka.
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Poprawkę złożyła Lena Ek

Poprawka 331
ZAŁĄCZNIK I CZĘŚĆ 5 PUNKT 5.0 CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

Celem oceny narażenia jest dokonanie 
ilościowego i jakościowego oszacowania 
dawki/stężenia substancji, na które są lub 
mogą być narażeni ludzie i środowisko. 
Ocena uwzględnia wszystkie etapy istnienia 
substancji wynikające z produkcji i 
zastosowań zidentyfikowanych oraz 
obejmuje wszelkie narażenia, które mogą 
mieć związek z zagrożeniami 
zidentyfikowanymi w sekcjach 1-4. Ocena 
narażenia obejmuje następujące dwa etapy, 
które należy wyraźnie zidentyfikować w 
raporcie bezpieczeństwa chemicznego:

Celem oceny narażenia jest dokonanie 
ilościowego i jakościowego oszacowania 
dawki/stężenia substancji, na które są lub 
mogą być narażeni ludzie i środowisko. 
Ocena uwzględnia wszystkie etapy istnienia 
substancji wynikające z produkcji i 
zastosowań zidentyfikowanych oraz 
obejmuje wszelkie narażenia. Ocena 
narażenia obejmuje następujące dwa etapy, 
które należy wyraźnie zidentyfikować w 
raporcie bezpieczeństwa chemicznego:

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzone przez Radę ograniczenie dotyczące oceny narażenia drastycznie ogranicza 
możliwość jej zastosowania.

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

Poprawka 332
ZAŁĄCZNIK I CZĘŚĆ 5 PUNKT 5.0 CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

Celem oceny narażenia jest dokonanie 
ilościowego i jakościowego oszacowania 
dawki/stężenia substancji, na które są lub 
mogą być narażeni ludzie i środowisko. 
Ocena uwzględnia wszystkie etapy istnienia 
substancji wynikające z produkcji i 
zastosowań zidentyfikowanych oraz 
obejmuje wszelkie narażenia, które mogą 
mieć związek z zagrożeniami 
zidentyfikowanymi w sekcjach 1-4. Ocena 
narażenia obejmuje następujące dwa etapy, 
które należy wyraźnie zidentyfikować w 
raporcie bezpieczeństwa chemicznego:

Celem oceny narażenia jest dokonanie 
ilościowego i jakościowego oszacowania 
dawki/stężenia substancji, na które są lub 
mogą być narażeni ludzie i środowisko. 
Ocena uwzględnia wszystkie etapy istnienia 
substancji wynikające z produkcji i 
zastosowań zidentyfikowanych. Ocena 
narażenia obejmuje następujące dwa etapy, 
które należy wyraźnie zidentyfikować w 
raporcie bezpieczeństwa chemicznego:
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Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowane zdanie, dodane przez Radę, przyczynia się do nieporozumień i niepewności 
odnośnie do procesu oceny ryzyka, gdyż możliwych jest wiele wykluczających się 
interpretacji.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 333
ZAŁĄCZNIK III USTĘP A A) (nowy)

aa) nanocząstki,

Or. en

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

Uzasadnienie

Dotychczas nanocząstki są często produkowane jedynie w bardzo niewielkich ilościach. 
Jednakże biorąc pod uwagę ich znaczący potencjał wywoływania niekorzystnych skutków 
biologicznych, jako absolutne minimum, nanocząstki w ilości od 1 do 10 ton powinny być 
uznane za substancje priorytetowe, w odniesieniu do których należy zastosować co najmniej 
całość podstawowego zestawu informacji zamieszczonych w załączniku VII z racji braku 
badań dotyczących konkretnie nanocząstek.

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

Poprawka 334
ZAŁĄCZNIK III LITERA B) PUNKT (I)

(i) o różnorodnych lub rozpowszechnionych 
zastosowaniach, w szczególności w 
przypadku, gdy takie substancje są 
stosowane jako składniki preparatów 
przeznaczonych dla konsumentów lub w 
wyrobach przeznaczonych dla 
konsumentów, oraz

(i) o różnorodnych lub rozpowszechnionych 
zastosowaniach, w szczególności w 
przypadku, gdy takie substancje są 
stosowane jako takie lub jako składniki 
preparatów przeznaczonych do stosowania 
przez konsumentów albo zastosowania 
zawodowego lub w wyrobach 
przeznaczonych dla konsumentów, oraz

Or. en
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(Część poprawki 388 (lit. b, tiret pierwsze) – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa powinny zostać również udostępnione w 
zakresie substancji niebezpiecznych w ilościach od 1 do 10 ton o różnorodnych lub 
rozpowszechnionych zastosowaniach w sektorze zawodowym.

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

Poprawka 335
ZAŁĄCZNIK III LITERA B) PUNKT (I)

(i) o różnorodnych lub rozpowszechnionych 
zastosowaniach, w szczególności w 
przypadku, gdy takie substancje są 
stosowane jako składniki preparatów 
przeznaczonych dla konsumentów lub w 
wyrobach przeznaczonych dla 
konsumentów, oraz

(i) o różnorodnych lub rozpowszechnionych 
zastosowaniach, w szczególności w 
przypadku, gdy takie substancje są 
stosowane jako składniki preparatów 
przeznaczonych dla konsumentów, w 
wyrobach przeznaczonych dla konsumentów 
lub przeznaczonych do zastosowania 
zawodowego, lub

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest wynikiem kompromisu pomiędzy sformułowaniem w stanowisku Rady 
i poprawką PE 388. Podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa, takie jak proste 
badania w odniesieniu do raka lub drażniącego działania na skórę również powinny zostać 
zapewnione w celu ochrony robotników oraz w sytuacji, gdy chemikalia mogą być
potencjalnie niebezpieczne.

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Poprawka 336
ZAŁĄCZNIK III LITERA B) PUNKT (I)

(i) o różnorodnych lub rozpowszechnionych 
zastosowaniach, w szczególności w 
przypadku, gdy takie substancje są 
stosowane jako składniki preparatów 
przeznaczonych dla konsumentów lub w 
wyrobach przeznaczonych dla 
konsumentów, oraz

(i) o różnorodnych lub rozpowszechnionych 
zastosowaniach, w szczególności w 
przypadku, gdy takie substancje są 
stosowane jako składniki preparatów 
przeznaczonych dla konsumentów lub w 
wyrobach przeznaczonych dla 
konsumentów, lub
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Or. en

Uzasadnienie

Kryteria dotyczące substancji w ilości od 1 do 10 ton powinny również dotyczyć substancji, w 
przypadku których istnieje zwiększone ryzyko.

Poprawkę złożyły Cristina Gutiérrez-Cortines + Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 337
ZAŁĄCZNIK IV nowe POZYCJE (nowe)

nr EINECS --- Nazwa/grupa  --- nr CAS

231-096-4 Żelazo 7439-89-6
Substancje nieorganiczne szeroko 
rozpowszechnione, lub co do których 
istnieje wystarczająca wiedza na temat 
stwarzanych przez nie zagrożeń, 
np. chlorek sodu, soda, węglan potasu, 
tlenek wapnia, złoto, srebro, aluminium, 
magnez, krzemiany, szkło, fryty

Or. en

Uzasadnienie

Częściowo przywraca poprawkę 322 przyjętą w pierwszym czytaniu.

Stal, niewątpliwie najważniejsze zastosowanie żelaza, jest produkowana od 150 lat i 
dotychczas nie udowodniono, że żelazo stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub 
środowiska naturalnego. Ze względu na fakt, że żelazo jest materiałem o dużej wielkości 
obrotu, będzie ono potencjalnie podlegać znaczącej ilości badań w ramach REACH. Badania 
takie wymagałyby wykorzystania dużej ilości zwierząt laboratoryjnych.

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 338
ZAŁĄCZNIK IV nowe POZYCJE (nowe)

nr EINECS  --- Nazwa/grupa  --- nr CAS

215-138-9   Tlenek wapnia CaO  1305-78-8
256-858-3 Tlenek wapnia i magnezu 

50933-69-2
83897-84-1 69227-00-0

281-192-5
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273-923-1
Naturalne substancje botaniczne, 
powszechnie stosowane w produktach 
spożywczych.

Or. en

Uzasadnienie

This amendment partially reinstates amendment 322 adopted in first reading. 
1. Amendment 322 referred to “inorganic substances that are common or the risks of which 
are well known” and gave as an example both calcium oxide (lime) and calcium magnesium 
oxide (dolime). These two substances already fulfil the two criteria which are stated in article 
2.7 a) of the Common Position: 1) there is sufficient information about them, 2) they are 
considered to cause minimum risks because of their intrinsic properties. 

2. Exemption of natural botanical substances commonly found in foodstuffs, reduces the 
burden of registration of the users of natural botanical substances. Natural botanical 
subtances are commonly found in foodstuffs and justified in use from both a human health 
and environmental perspective.

Poprawkę złożyli Avril Doyle, Bogusław Sonik, Johannes Blokland

Poprawka 339
ZAŁĄCZNIK IV nowe POZYCJE (nowe)

nr EINECS  --- Nazwa/grupa  --- nr CAS

215-138-9   Tlenek wapnia CaO   1305-78-8
256-858-3  Tlenek wapnia i magnezu 

50933-69-2
281-192-5 83897-84-1
273-923-1 69227-00-0

Or. en

(Częściowe przywrócenie poprawki 322 przyjętej w pierwszym czytaniu)

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka częściowo przywraca poprawkę 322 z pierwszego czytania. Poprawka 
322 dotyczyła „substancji nieorganicznych szeroko rozpowszechnionych lub co do których 
istnieje wystarczająca wiedza na temat stwarzanych przez nie zagrożeń”, a jako przykład 
podano tlenek wapnia (wapno), jak również tlenek wapnia i magnezu (wapno dolomitowe).
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Wspomniane substancje spełniają już oba kryteria, określone w art. 2 ust. 7 lit. a) wspólnego 
stanowiska: 1) istnieje wystarczająca ilość informacji na ich temat, 2) ich swoiste 
właściwości powodują minimalne ryzyko.

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 340
ZAŁĄCZNIK V USTĘP 7

7. Następujące substancje występujące w 
przyrodzie, jeśli nie zostały one 
zmodyfikowane chemicznie:

7. Substancje występujące w przyrodzie, 
jeśli nie zostały one zmodyfikowane 
chemicznie oraz materiały uzyskane z nich 
w procesie transformacji mineralogicznej 
lub fizycznej:

minerały, rudy, rudy wzbogacone, klinkier 
cementowy, gaz ziemny, skroplone gazy z 
ropy naftowej, kondensat gazu ziemnego, 
gazy technologiczne i ich składniki, ropa 
naftowa, węgiel, koks.

minerały, rudy, rudy wzbogacone, klinkier 
cementowy, gaz ziemny, skroplone gazy z 
ropy naftowej, kondensat gazu ziemnego, 
gazy technologiczne i ich składniki, ropa 
naftowa, węgiel, koks.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka częściowo przywraca poprawkę ITRE 255 przyjętą w pierwszym czytaniu.

Tekst w postaci, w jakiej jest zamieszczony we wspólnym stanowisku, jest z technicznego 
punktu widzenia niepoprawny, a opis nie jest ściśle powiązany z właściwościami substancji 
wyszczególnionych poniżej, gdyż niektóre z nich nie występują w przyrodzie (na przykład gazy 
technologiczne), inne zaś zostały zmodyfikowane chemicznie. Uznając, że zamierzenia Rady 
zgodne są z intencjami Parlamentu wyrażonymi w pierwszym czytaniu, niniejsza poprawka 
ma na celu doprowadzenie do kompromisu z Radą w sprawie użytego sformułowania, tak aby 
nadać mu technicznej poprawności oraz wyeliminować brak pewności prawnej.

Poprawkę złożył Stéphane Le Foll

Poprawka 341
ZAŁĄCZNIK V USTĘP 8

8. Substancje występujące w przyrodzie, 
inne niż te wymienione w ust. 7, jeśli nie 
zostały zmodyfikowane chemicznie, chyba 
że spełniają kryteria klasyfikacji jako 
niebezpieczne, zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG.

8. Substancje występujące w przyrodzie, 
inne niż te wymienione w ust. 7, jeśli nie 
zostały zmodyfikowane chemicznie, chyba 
że spełniają kryteria klasyfikacji jako 
niebezpieczne, zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG.
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W odniesieniu do substancji naturalnych, 
które nie są zwolnione, przedkładanie 
dokumentów rejestracyjnych, informacje, 
badania oraz kryteria oceny przewidziane w 
załącznikach VI – X, muszą być 
skorygowane zgodnie ze szczególnymi 
cechami tych produktów w ramach 
projektu przepisów wykonawczych, 
poświęconych temu zagadnieniu, z których 
wnioski muszą być zawarte w załączniku XI 
do niniejszego rozporządzenia.

Or. fr

Uzasadnienie

Rejestracja i ocena są bardzo poważnym problemem w przypadku substancji naturalnych. 
Duża część przewidzianych badań oraz metod nie ma do nich zastosowania z powodu ich 
złożonego składu chemicznego. Są one niewspółmierne, gdyż substancje te stale występują w 
przyrodzie. Określona procedura nie jest właściwa w odniesieniu do sytuacji ich wytwórców, 
którymi są, ogólnie rzecz biorąc, drobni rolnicy. Z tej przyczyny należy określić metodę 
rejestracji i oceny, dopasowaną do szczególnych cech substancji występujących w naturze.

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

Poprawka 342
ZAŁĄCZNIK VII CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA AKAPIT PIĄTY

Przed wykonaniem nowych badań mających 
na celu określenie właściwości 
wyszczególnionych w niniejszym załączniku 
dokonuje się oceny wszelkich dostępnych 
danych pochodzących z badań in vitro, in 
vivo, istniejących danych dotyczących ludzi, 
danych pochodzących z badań (Q)SAR oraz 
danych dotyczących substancji o podobnej 
strukturze (podejście przekrojowe). Unikać 
należy badań in vivo z udziałem substancji 
żrących w stężeniach lub dawkach 
powodujących działanie żrące. Przed 
przeprowadzeniem badań należy zaczerpnąć 
wskazówek z niniejszego załącznika oraz 
dodatkowo z dalszych dokumentów 
dotyczących strategii przeprowadzania 
badań.

Przed wykonaniem nowych badań mających 
na celu określenie właściwości 
wyszczególnionych w niniejszym załączniku 
dokonuje się oceny wszelkich dostępnych 
danych pochodzących z badań in vitro, in 
vivo, istniejących danych dotyczących ludzi, 
danych pochodzących z badań (Q)SAR oraz 
danych dotyczących substancji o podobnej 
strukturze (podejście przekrojowe). Unikać 
należy badań in vivo z udziałem substancji 
żrących w stężeniach lub dawkach 
powodujących działanie żrące. 
Przed przeprowadzeniem badań rejestrujący 
musi przedłożyć wniosek oraz 
harmonogram spełnienia wymagań w 
zakresie informacji, o których mowa w 
niniejszym załączniku, zgodnie z art. 12 
ust. 1, o ile jest to związane z badaniami na 
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zwierzętach kręgowych, a także należy 
zaczerpnąć wskazówek z niniejszego 
załącznika oraz dodatkowo z dalszych 
dokumentów dotyczących strategii 
przeprowadzania badań.

Or. en

(Poprawka 329 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Poprawka przyjęta w pierwszym czytaniu, mająca na celu ograniczenie zbędnych badań 
prowadzonych na zwierzętach. Poprawka powiązana z poprawką do art. 39 ust. 1. (Davies)

Poprawka powiązana z poprawką do art. 39 ust. 1. Aby zapobiec przeprowadzaniu badań na 
zwierzętach oraz zaoszczędzić na kosztach ponoszonych przez przemysł, w szczególności 
MŚP, oraz z racji, iż dane z badań prowadzonych na zwierzętach powinny być dostarczane 
jedynie wtedy, gdy jest to niezbędne z punktu widzenia oceny bezpieczeństwa substancji, 
powinno się przedłożyć również propozycje dotyczące badań, uwzględniające badania na 
zwierzętach kręgowych, w odniesieniu do dostarczenia informacji wyszczególnionych w 
załączniku VII. (Lucas i inni + Brepoels i Wijkman)

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 343
ZAŁĄCZNIK VII PUNKT 9.1.2.

9.1.2. Badania inhibicji wzrostu na 
roślinach wodnych (preferowane glony)

skreślony

9.1.2. Nie trzeba przeprowadzać badania, 
jeśli istnieją czynniki wskazujące na małe 
prawdopodobieństwo toksycznego działania 
substancji na środowisko wodne, na 
przykład jeśli substancja jest 
nierozpuszczalna w wodzie lub jest małe 
prawdopodobieństwo jej przeniknięcia 
przez błony biologiczne.

Or. en

Uzasadnienie

Rada wprowadziła badanie na glonach w załączniku VII (1-10 t) w charakterze dodatkowego 
badania toksycznego działania substancji na środowisko wodne, choć nie było ono 
przewidziane ani we wniosku Komisji, ani też w sprawozdaniu PE z pierwszego czytania. 
Badanie to zwiększyłoby znacznie koszty prowadzenia badań przewidzianych w załączniku VII 
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(około 5 000 EURO), nie prowadząc do uzyskania żadnych nowych informacji, gdyż istnieje 
już badanie przewidziane w załączniku VII (1-10 t), dotyczące toksycznego działania 
substancji na środowisko wodne, przeprowadzane na rozwielitkach lub rybach.

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

Poprawka 344
ZAŁĄCZNIK VIII CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA AKAPIT TRZECI

Przed wykonaniem nowych badań mających 
na celu określenie właściwości 
wyszczególnionych w niniejszym załączniku 
dokonuje się oceny wszelkich dostępnych 
danych pochodzących z badań in vitro, in 
vivo, istniejących danych dotyczących ludzi, 
danych pochodzących z badań (Q)SAR oraz 
danych dotyczących substancji o podobnej 
strukturze (podejście przekrojowe). Unikać 
należy badań in vivo z udziałem substancji 
żrących w stężeniach lub dawkach 
powodujących działanie żrące. Przed 
przeprowadzeniem badań należy zaczerpnąć 
wskazówek z niniejszego załącznika oraz 
dodatkowo z dalszych dokumentów 
dotyczących strategii przeprowadzania 
badań.

Przed wykonaniem nowych badań mających 
na celu określenie właściwości 
wyszczególnionych w niniejszym załączniku 
dokonuje się oceny wszelkich dostępnych 
danych pochodzących z badań in vitro, in 
vivo, istniejących danych dotyczących ludzi, 
danych pochodzących z badań (Q)SAR oraz 
danych dotyczących substancji o podobnej 
strukturze (podejście przekrojowe). Unikać 
należy badań in vivo z udziałem substancji 
żrących w stężeniach lub dawkach 
powodujących działanie żrące. 
Przed przeprowadzeniem badań rejestrujący 
musi przedłożyć wniosek oraz 
harmonogram spełnienia wymagań w 
zakresie informacji, o których mowa w 
niniejszym załączniku, zgodnie z art. 12 
ust. 1, o ile jest to związane z badaniami na 
zwierzętach kręgowych, a także należy 
zaczerpnąć wskazówek z niniejszego 
załącznika oraz dodatkowo z dalszych 
dokumentów dotyczących strategii 
przeprowadzania badań.

Or. en

(Poprawka 337 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Poprawka powiązana z poprawką do art. 39 ust. 1. Aby zapobiec przeprowadzaniu badań na 
zwierzętach oraz zaoszczędzić na kosztach ponoszonych przez przemysł, w szczególności 
MŚP, oraz z racji, iż dane z badań prowadzonych na zwierzętach powinny być dostarczane 
jedynie wtedy, gdy jest to niezbędne z punktu widzenia oceny bezpieczeństwa substancji, 
powinno się przedłożyć również propozycje dotyczące badań, uwzględniające badania na 
zwierzętach kręgowych, w odniesieniu do dostarczenia informacji wyszczególnionych w 
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załączniku VIII. (Lucas i inni + Brepoels i Wijkman)

Poprawka przyjęta w pierwszym czytaniu, mająca na celu ograniczenie zbędnych badań 
prowadzonych na zwierzętach. Poprawka powiązana z poprawką do art. 39 ust. 1. (Davies)

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 345
ZAŁĄCZNIK VIII PUNKT 8.4.2. i 8.4.3.

8.4.2. Badania cytogenetyczne in vitro na 
komórkach ssaków

8.4.2. Badania cytogenetyczne in vitro na 
komórkach ssaków lub badania 
mikrojądrowe in vitro

8.4.2. Badania z reguły nie trzeba 
wykonywać:

8.4.2 Badań tych (8.4.2 i 8.4.3) z reguły nie 
trzeba wykonywać:

– jeśli dostępne są adekwatne dane uzyskane 
w wyniku badań cytogenetycznych in vivo
lub

- jeśli dostępne są adekwatne dane uzyskane 
w wyniku badań in vivo lub

– wiadomo, że substancja jest rakotwórcza 
kategorii 1 lub 2 lub mutagenna kategorii 1, 
2 lub 3.

- wiadomo, że substancja jest rakotwórcza 
kategorii 1 lub 2 lub mutagenna kategorii 1, 
2 lub 3, lub rejestrujący stosuje i, tam gdzie 
jest to konieczne, zaleca środek kontroli 
ryzyka tak, jakby to był taki przypadek, lub
- ocena bezpieczeństwa chemicznego, 
zgodnie z załącznikiem I, wskazuje, że 
ryzyko dla zdrowia/środowiska pod 
względem narażenia dla zastosowań 
zidentyfikowanych nie jest istotne lub jest 
odpowiednio kontrolowane, przy 
uwzględnieniu środków kontroli ryzyka. 
Stosuje się tu załącznik XI.3.

8.4.3 W przypadku pozytywnego wyniku 
któregokolwiek badania genotoksykologii
wymienionego w załączniku V lub VI 
należy rozważyć odpowiednie badania 
mutagenności in vivo.

8.4.3. Pozytywny wynik któregokolwiek
badania mutagenności in vitro 
wymienionego w załączniku V lub VI może 
być potwierdzony poprzez przeprowadzenie 
kolejnego badania in vitro w celu 
potwierdzenia prawdopodobnych 
mechanizmów i/lub powtórzenie badań, 
łącznie z zastosowaniem odpowiedniego 
egzogennego systemu aktywacji 
metabolicznej (np. ludzkie enzymy 
mikrosomalne).

Or. en
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Uzasadnienie

Odpowiada poprawce 399 przyjętej w pierwszym czytaniu.
Badania cytogenetyczne mogą zostać zastąpione bardziej wiarygodnymi badaniami. Żadnego 
z nich nie przeprowadza się na zwierzętach.
1. Powinna istnieć możliwość przeprowadzenia badań mikrojądrowych in vitro zamiast badań 
cytogenetycznych in vitro, w celu zwiększenia elastyczności.
2. Badanie powinno być przeprowadzone jedynie w przypadku, gdy jest to naprawdę 
konieczne, z uwzględnieniem środków kontroli ryzyka.
3. Zapis w poprawce pozwala zapobiec badaniom prowadzonym na zwierzętach.

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 346
ZAŁĄCZNIK VIII KOLUMNY 1 i 2 PUNKT 8.7.

Kolumna 1

8.7. Szkodliwe działanie na rozrodczość

Kolumna 1
8.7. Szkodliwe działanie na rozrodczość

8.7.1. Przesiewowe testy na szkodliwe 
działanie na rozrodczość/rozwój, na jednym 
gatunku (metoda OECD 421 lub 422), jeśli 
na podstawie dostępnych informacji na 
temat substancji o podobnej strukturze, na 
podstawie szacunkowych badań (Q)SAR lub 
badań metodą in vitro brak jest dowodów na 
toksyczność rozwojową substancji.

8.7.1. Wstępna ocena tego rodzaju 
działania uwzględnia wszelkie dostępne 
informacje toksykologiczne (np. z badania 
28- lub 90-dniowego), w szczególności 
informacje na temat substancji o podobnej 
strukturze, na podstawie szacunkowych 
badań (Q)SAR lub badań metodą in vitro.

Kolumna 2 Kolumna 2

8.7.1. Badania tego nie trzeba wykonywać, 
jeśli:
– wiadomo, że substancja jest substancją 
rakotwórczą działającą genotoksycznie i 
wprowadzone są odpowiednie środki 
kontroli ryzyka lub
– wiadomo, że substancja powoduje 
mutacje genowe u bakterii i wdrożone są 
odpowiednie środki kontroli ryzyka lub

– zgodnie z sekcją 3 załącznika XI można 
wykluczyć istotne narażenie człowieka; lub
– dostępne jest prenatalne badanie 
toksyczności rozwojowej (sekcja 8.7.2
niniejszego załącznika) lub badanie 
szkodliwego działania na rozrodczość na 
dwóch pokoleniach (sekcja 8.7.3. 

8.7.1 W przypadku, gdy wstępna ocena 
wykazuje, że istnieją dowody, że dana 
substancja może wykazywać toksyczność 
rozwojową lub mieć szkodliwe działanie na 
rozrodczość oraz gdy firma nie wprowadza 
ani nie zaleca odpowiednich środków 
kontroli ryzyka, jak gdyby była ona 
sklasyfikowana jako działająca szkodliwie 
na rozrodczość kategorii 1 lub 2, 
rejestrujący przeprowadza kolejne,
odpowiednie badania pod względem jej 
szkodliwości dla rozrodczości.
Maja tu zastosowanie warunki określone 
dla tych badań w załączniku IX.
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niniejszego załącznika)
Jeśli wiadomo, że substancja ma szkodliwe 
działanie na rozrodczość i spełnia kryteria 
klasyfikacji jako działające szkodliwie na 
rozrodczość kategorii 1 lub 2 o oznaczeniu 
R60, a dostępne dane są odpowiednie do 
przeprowadzenia szczegółowej oceny 
ryzyka, nie jest konieczne przeprowadzanie 
dodatkowych badań dotyczących działania 
na bezpłodność. Należy jednak rozważyć 
przeprowadzenie badań dotyczących 
toksyczności rozwojowej.
Jeśli wiadomo, że substancja powoduje 
toksyczność rozwojową i spełnia kryteria 
klasyfikacji jako działające szkodliwie na 
rozrodczość kategorii 1 lub 2 o oznaczeniu 
R61, a dostępne dane są odpowiednie do 
przeprowadzenia szczegółowej oceny 
ryzyka, nie jest konieczne przeprowadzanie 
dodatkowych badań dotyczących 
toksyczności rozwojowej. Należy jednak 
rozważyć przeprowadzenie badań 
dotyczących działania na płodność.
W przypadkach, gdy istnieją poważne
obawy dotyczące możliwości szkodliwego 
działania na płodność lub rozwój, zamiast 
testów przesiewowych (załącznik IX, sekcja 
8.7.2) rejestrujący może 
zaproponować/złożyć wniosek dotyczący 
przeprowadzenia prenatalnego badania 
toksyczności rozwojowej (załącznik IX, 
8.7.3.) lub badania szkodliwego działania 
na rozrodczość na dwóch pokoleniach.

Or. en

Uzasadnienie

Odpowiada poprawce 405 przyjętej w pierwszym czytaniu.

Test ten wymaga przeprowadzenia dużej liczby badań na zwierzętach i z tej przyczyny jest 
wyjątkowo kosztowny. Jednakże otrzymane z niego wyniki są niewystarczające. W związku z 
tym proponuje się dokonanie wstępnej oceny, a w oparciu o te wyniki, w razie konieczności, 
konieczne będzie przeprowadzenie innych, bardziej wiarygodnych badań.
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Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 347
ZAŁĄCZNIK VIII KOLUMNY 1 i 2 PUNKT 8.7.1.

Kolumna 1 Kolumna 1
8.7.1 Przesiewowe testy na szkodliwe 
działanie na rozrodczość/rozwój, na jednym 
gatunku (metoda OECD 421 lub 422), jeśli 
na podstawie dostępnych informacji na 
temat substancji o podobnej strukturze, na 
podstawie szacunkowych badań (Q)SAR lub 
badań metodą in vitro brak jest dowodów na 
toksyczność rozwojową substancji.

8.7.1 Prenatalne badanie toksyczności 
rozwojowej, na jednym gatunku, wybór 
drogi podania stosownie do 
prawdopodobnej drogi narażenia człowieka 
(B.31 rozporządzenia Komisji w sprawie 
metod określonych w art. 13 ust. 2 lub 
OECD 414), jeśli na podstawie dostępnych 
informacji na temat substancji o podobnej 
strukturze, na podstawie szacunkowych 
badań (Q)SAR lub badań metodą in vitro
brak jest wystarczających dowodów na 
toksyczność rozwojową substancji.

Kolumna 2 Kolumna 2
W przypadkach, gdy istnieją poważne 
obawy dotyczące możliwości szkodliwego 
działania na płodność lub rozwój, zamiast 
testów przesiewowych (załącznik IX, sekcja 
8.7.2) rejestrujący może 
zaproponować/złożyć wniosek dotyczący 
przeprowadzenia prenatalnego badania
toksyczności rozwojowej (załącznik IX, 
8.7.3.) lub badania szkodliwego działania 
na rozrodczość na dwóch pokoleniach.

Jeżeli nie jest dostępne badanie 
krótkookresowej toksyczności dawki 
powtórzonej ani badanie toksyczności 
podprzewlekłej, lub gdy badania te nie 
uwzględniały analizy organów rozrodczych, 
należy rozważyć przeprowadzenie testu 
przesiewowego na szkodliwe działanie na 
rozrodczość/rozwój (OECD TG 421 lub 
422).

W przypadkach, gdy istnieją poważne 
obawy dotyczące możliwości szkodliwego 
działania na płodność, zamiast testów 
przesiewowych rejestrujący może 
zaproponować/złożyć wniosek dotyczący 
przeprowadzenia badania przesiewowego na 
jednym pokoleniu (OECD 415).

Or. en

Uzasadnienie

Dopiero ostatnie projekty dotyczące wdrażania systemu REACH ujawniły, że liczba zwierząt 
wykorzystywanych do rejestracji mogła w dość istotnym stopniu przekroczyć wcześniejsze 
szacunki. W szczególności w dziedzinie badań nad szkodliwym działaniem na rozrodczość, 
które pochłaniają ponad 70% wszystkich zwierząt w ramach REACH, ilość badań na 
zwierzętach mogłaby zostać zmniejszona o ponad połowę, co jednak nie wywarłoby 
znaczącego wpływu na otrzymane informacje.

W załączniku VIII (sporne) badanie OECD 421 zostało zastąpione badaniem OECD 414. 
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Pomoże to dostarczyć nawet większej ilości informacji dotyczących oddziaływania na dzieci 
nienarodzone oraz negatywnego wpływu na rozrodczość ssaków. Poprawka powiązana z 
poprawkami do załączników IX i X.

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 348
ZAŁĄCZNIK IX PUNKT 8.7. PRAWA KOLUMNA TIRET TRZECIE

- substancja wykazuje niską toksyczność (w 
żadnych dostępnych badaniach nie stwierdza 
się toksyczności), na podstawie danych 
toksykokinetycznych można dowieść, że nie 
zachodzi wchłanianie ogólnoustrojowe 
poprzez odpowiednie drogi narażenia 
(np. stężenia w osoczu/we krwi utrzymuje 
się poniżej granicy wykrywalności przy 
zastosowaniu czułej metody badań oraz brak 
jest substancji i jej metabolitów w moczu, 
żółci i wydychanym powietrzu), a także nie 
występuje narażenie człowieka lub znaczące 
narażenie człowieka na działanie substancji. 

- substancja wykazuje niską toksyczność (w 
żadnych dostępnych badaniach nie stwierdza 
się toksyczności), na podstawie danych 
toksykokinetycznych można dowieść, że nie 
zachodzi wchłanianie ogólnoustrojowe 
poprzez odpowiednie drogi narażenia 
(np. stężenia w osoczu/we krwi utrzymuje 
się poniżej granicy wykrywalności przy 
zastosowaniu czułej metody badań oraz brak 
jest substancji i jej metabolitów w moczu, 
żółci i wydychanym powietrzu) lub nie 
występuje narażenie człowieka lub znaczące 
narażenie człowieka na działanie substancji.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz poprawka do załącznika VIII tej samej autorki. W załączniku IX badanie na dwóch 
pokoleniach zostało zastąpione badaniem OECD 415 na jednym pokoleniu, rozszerzonym o 
dodatkowe rodzaje działania, które są zazwyczaj objęte badaniem na dwóch pokoleniach 
(L. Cooper et al. w: Critical reviews in Toxicology, 36:69-98, 2006). W ten sposób 
uwzględnione zostają wszystkie istotne parametry szkodliwego działania na rozrodczość, a 
jednocześnie ogranicza się ilość zwierząt nawet o 50%. Jak wykazały wyniki ostatnich badań, 
wartość prognostyczna prowadzonych na zwierzętach badań nad ludzką ciążą jest 
ograniczona. Dostateczne informacje można uzyskać również dzięki proponowanemu 
rozwiązaniu alternatywnemu.

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 349
ZAŁĄCZNIK IX PUNKT 8.7.2. PRAWA KOLUMNA

8.7.2 Badanie należy początkowo 
przeprowadzić na jednym gatunku. Decyzja 
o potrzebie przeprowadzenia badania na 

8.7.2 Badanie należy początkowo 
przeprowadzić na jednym gatunku002E 
Decyzja o potrzebie przeprowadzenia 
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drugim gatunku dla tego lub kolejnego 
zakresu wielkości obrotu powinna być 
podjęta na podstawie wyniku pierwszego 
badania i wszystkich innych dostępnych i 
odpowiednich danych.

badania na drugim gatunku powinna być 
podjęta na podstawie wyniku pierwszego 
badania i wszystkich innych dostępnych i 
odpowiednich danych.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz poprawka do załącznika VIII tej samej autorki. W załączniku IX badanie na dwóch 
pokoleniach zostało zastąpione badaniem OECD 415 na jednym pokoleniu, rozszerzonym o 
dodatkowe rodzaje działania, które są zazwyczaj objęte badaniem na dwóch pokoleniach 
(L. Cooper et al. w: Critical reviews in Toxicology, 36:69-98, 2006). W ten sposób 
uwzględnione zostają wszystkie istotne parametry szkodliwego działania na rozrodczość, a 
jednocześnie ogranicza się ilość zwierząt nawet o 50%. Jak wykazały wyniki ostatnich badań, 
wartość prognostyczna prowadzonych na zwierzętach badań nad ludzką ciążą jest 
ograniczona. Dostateczne informacje można uzyskać również dzięki proponowanemu 
rozwiązaniu alternatywnemu.

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 350
ZAŁĄCZNIK IX PUNKT 8.7.3.

Kolumna 1 Kolumna 1
8.7.3. Badania szkodliwego działania na 
rozrodczość na dwóch pokoleniach jednego 
gatunku gryzonia, w odniesieniu do samców 
i samic, wybór drogi podania stosownie do 
prawdopodobnej drogi narażenia człowieka, 
jeśli badanie 28- lub 90-dniowe wykazuje 
szkodliwe działanie na organy lub tkanki 
rozrodcze.

8.7.3. Badania szkodliwego działania na 
rozrodczość na jednym pokoleniu jednego 
gatunku gryzonia, w odniesieniu do samców 
i samic, wybór drogi podania stosownie do 
prawdopodobnej drogi narażenia człowieka, 
jeśli badanie 28- lub 90-dniowe wykazuje 
szkodliwe działanie na organy lub tkanki 
rozrodcze.

Kolumna 2 Kolumna 2
8.7.3 Badanie należy początkowo 
przeprowadzić na jednym gatunku. Decyzja 
o potrzebie przeprowadzenia badania na 
drugim gatunku dla tego lub kolejnego 
zakresu wielkości obrotu powinna być 
podjęta na podstawie wyniku pierwszego 
badania i wszystkich innych dostępnych i 
odpowiednich danych.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Patrz poprawka do załącznika VIII tej samej autorki. W załączniku IX badanie na dwóch 
pokoleniach zostało zastąpione badaniem OECD 415 na jednym pokoleniu, rozszerzonym o 
dodatkowe rodzaje działania, które są zazwyczaj objęte badaniem na dwóch pokoleniach 
(L. Cooper et al. w: Critical reviews in Toxicology, 36:69-98, 2006). W ten sposób 
uwzględnione zostają wszystkie istotne parametry szkodliwego działania na rozrodczość, a 
jednocześnie ogranicza się ilość zwierząt nawet o 50%. Jak wykazały wyniki ostatnich badań, 
wartość prognostyczna prowadzonych na zwierzętach badań nad ludzką ciążą jest 
ograniczona. Dostateczne informacje można uzyskać również dzięki proponowanemu 
rozwiązaniu alternatywnemu.

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 351
ZAŁĄCZNIK X PUNKT 8.7.3. LEWA KOLUMNA

8.7.3. Badania szkodliwego działania na 
rozrodczość na dwóch pokoleniach jednego 
gatunku, w odniesieniu do samców i samic, 
wybór drogi podania stosownie do 
prawdopodobnej drogi narażenia człowieka, 
chyba że badanie dostarczono już jako 
część wymagań wymienionych w załączniku 
IX.

8.7.3. Badania szkodliwego działania na 
rozrodczość na jednym pokoleniu jednego 
gatunku, w odniesieniu do samców i samic, 
wybór drogi podania stosownie do 
prawdopodobnej drogi narażenia człowieka.

Należy rozważyć decyzję o potrzebie objęcia 
badaniami dodatkowych rodzajów działania 
z bieżących wytycznych w celu dokonania 
oceny skutków poporodowych.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz poprawka do załącznika VIII tej samej autorki. W załączniku IX badanie na dwóch 
pokoleniach zostało zastąpione badaniem OECD 415 na jednym pokoleniu, rozszerzonym o 
dodatkowe rodzaje działania, które są zazwyczaj objęte badaniem na dwóch pokoleniach 
(L. Cooper et al. w: Critical reviews in Toxicology, 36:69-98, 2006). W ten sposób 
uwzględnione zostają wszystkie istotne parametry szkodliwego działania na rozrodczość, a 
jednocześnie ogranicza się ilość zwierząt nawet o 50%. Jak wykazały wyniki ostatnich badań, 
wartość prognostyczna prowadzonych na zwierzętach badań nad ludzką ciążą jest 
ograniczona. Dostateczne informacje można uzyskać również dzięki proponowanemu 
rozwiązaniu alternatywnemu.

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

Poprawka 352
ZAŁĄCZNIK XI PUNKT 1.5. AKAPIT TRZECI A (nowy)

Rodzaje działania odnoszące się do 
klasyfikacji oraz oceny ryzyka substancji, 
które są złożone i o zmiennym składzie, 
mogą być również określone w oparciu o 
dane dotyczące ich znaczących składników, 
przy użyciu ich największych stężeń w 
substancji. Agencja, po przeprowadzeniu 
konsultacji z zainteresowanymi stronami, 
wydaje szczegółową i naukowo 
uzasadnioną metodologię w terminie dwóch 
lat od daty przyjęcia niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Corresponds to Amendment 966 First Reading. 

It seeks to substantiate the Grouping of substances and read-across approach allowing 
registration per group of substances and thereby significantly decreasing the number of 
dossiers submitted for registration. The amendment also provides for the obligation for the 
Commission to issue a detailed methodology. (Oomen-Ruijten & Prodi)

This amendment is intended to support the grouping of substances and the read-across 
approach, making it possible to register substances by group and thus significantly reduce the 
number of registration submissions. The amendment also comprises a requirement for the 
Commission to communicate a detailed methodology.

Tabling of Amendment 966 from the first reading by the European Parliament. (Lienemann & 
Ferreira)

Reinstatement of Amendment 966 adopted at first reading. Proposes different provisions for 
natural substances. (Grossetête)

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 353
ZAŁĄCZNIK XI PUNKT 1.5. AKAPIT TRZECI A (nowy)

Rodzaje działania odnoszące się do 
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klasyfikacji oraz oceny ryzyka substancji, 
które są złożone i o zmiennym składzie, 
mogą być również określone w oparciu o 
dane dotyczące ich znaczących składników 
przy użyciu ich największych stężeń w 
substancji. Agencja, po przeprowadzeniu 
konsultacji z zainteresowanymi stronami, 
wydaje szczegółową i naukowo 
uzasadnioną metodologię dotyczącą 
grupowania substancji w terminie pięciu lat 
od daty przyjęcia niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przywraca poprawkę 966 przyjętą w pierwszym czytaniu, ale udziela Agencji 
wydłużonych ram czasowych na opracowanie metodologii dotyczącej traktowania substancji 
złożonych. Substancje złożone różnią się pod względem ich dokładnego składu chemicznego. 
Dlatego też specjalne ich traktowanie w czasie rejestracji jest uzasadnione.

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 354
ZAŁĄCZNIK XI PUNKT 3

3.1. Można pominąć badanie zgodne z 
sekcjami 8.6 i 8.7 załącznika VIII, IX i X na 
podstawie scenariusza lub scenariuszy 
narażenia sporządzonych w raporcie 
bezpieczeństwa chemicznego.

3.1. Można pominąć badanie zgodne z 
załącznikiem IX i X, oraz w przypadkach 
określonych w załączniku VIII, na 
podstawie scenariusza lub scenariuszy 
narażenia sporządzonych w raporcie 
bezpieczeństwa chemicznego.

3.2. We wszystkich wypadkach należy 
zapewnić odpowiednie uzasadnienie i 
dokumentację. Uzasadnienie jest oparte na 
ocenie narażenia zgodnej z sekcją 5 
załącznika I oraz jest zgodne z kryteriami 
przyjętymi na podstawie sekcji 3.3, a 
informacje o szczególnych warunkach 
zastosowania muszą być przekazywane w 
ramach chemicznego łańcucha dostaw 
zgodnie z art. 31 lub 32.

3.2. We wszystkich wypadkach należy 
zapewnić odpowiednie uzasadnienie i 
dokumentację, w tym:
a) typy elementów środowiska;
b) narażone populacje ludzkie;
c) środki kontroli ryzyka;
d) drogi narażenia;
e) czas trwania i częstotliwość narażenia;
f) ochrona życia zwierząt.
Uzasadnienie jest oparte na ocenie narażenia 
zgodnej z sekcją 5 załącznika I oraz jest 
zgodne z kryteriami przyjętymi na 
podstawie sekcji 3.3, a informacje o 
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szczególnych warunkach zastosowania 
muszą być przekazywane w ramach 
chemicznego łańcucha dostaw zgodnie z 
art. 31 lub 32.

3.3. Do ... * Komisja przyjmuje, zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 132 ust. 3, 
kryteria określające odpowiednie 
uzasadnienie dotyczące sekcji 2.

3.3. Do ... * Komisja przyjmuje, zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 132 ust. 3, 
kryteria określające odpowiednie 
uzasadnienie dotyczące sekcji 2.

Or. en

Uzasadnienie

Odpowiada poprawce 389 przyjętej w pierwszym czytaniu.

Aby zapobiec przeprowadzaniu badań na zwierzętach i zaoszczędzić na kosztach ponoszonych 
przez przemysł, w szczególności MŚP, badania powinny zostać tak dostosowane, aby 
spełniały jedynie istotne wymogi w zakresie informacji. W związku z tym konieczne jest 
zapewnienie, że istnieje możliwość rezygnacji z wymogów dotyczących badań w przypadku, 
gdy nie istnieje istotne narażenie.

Poprawkę złożył Guido Sacconi

Poprawka 355
ZAŁĄCZNIK XI PUNKT 3.3.

3.3. Do ... * Komisja przyjmuje, zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 132 ust. 3, 
kryteria określające odpowiednie 
uzasadnienie dotyczące sekcji 2.

3.3. Do ... * Komisja przyjmuje, zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 132 ust. 3a, 
kryteria określające odpowiednie 
uzasadnienie dotyczące sekcji 2.

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 356
ZAŁĄCZNIK XII WSTĘP AKAPIT PIERWSZY I DRUGI
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1. Celem niniejszego załącznika jest 
określenie sposobu, w jaki dalsi 
użytkownicy – w przypadku zastosowania 
nieujętego w dostarczonej im karcie 
charakterystyki - mają oceniać ryzyko 
wynikające ze stosowania przez nich 
substancji i sporządzać dokumentację tego, 
że jest ono odpowiednio kontrolowane oraz 
że użytkownicy na dalszym etapie łańcucha 
dostaw mogą właściwie kontrolować to 
ryzyko. Ocena obejmuje etapy istnienia 
substancji od momentu otrzymania jej przez 
dalszego użytkownika w celu zastosowania 
na użytek własny oraz zgodnie z 
zastosowaniami zidentyfikowanymi przez 
dalszych uczestników łańcucha dostaw. 
Ocena bierze pod uwagę zastosowanie 
substancji w jej postaci własnej, w 
preparacie lub w wyrobie.

1. Celem niniejszego załącznika jest 
określenie sposobu, w jaki dalsi 
użytkownicy – w przypadku zastosowania 
nieujętego w dostarczonej im karcie 
charakterystyki - mają oceniać ryzyko 
wynikające ze stosowania przez nich 
substancji i sporządzać dokumentację tego, 
że jest ono odpowiednio kontrolowane oraz 
że użytkownicy na dalszym etapie łańcucha 
dostaw mogą właściwie kontrolować to 
ryzyko. Ocena obejmuje etapy istnienia 
substancji od momentu otrzymania jej przez 
dalszego użytkownika w celu zastosowania 
na użytek własny oraz zgodnie z 
zastosowaniami zidentyfikowanymi w ilości 
co najmniej 1 tony rocznie przez dalszych 
uczestników łańcucha dostaw. Ocena bierze 
pod uwagę zastosowanie substancji w jej 
postaci własnej, w preparacie lub w wyrobie.

Przy przeprowadzaniu oceny 
bezpieczeństwa chemicznego i sporządzaniu 
raportu bezpieczeństwa chemicznego, dalszy 
użytkownik bierze pod uwagę informacje 
otrzymane od dostawcy materiału 
chemicznego, zgodnie z przepisami art. 31 i 
32 niniejszego rozporządzenia. Gdy to 
możliwe i stosowne, przy sporządzaniu 
raportu bezpieczeństwa chemicznego brane 
są pod uwagę i odzwierciedlane oceny 
przeprowadzone zgodnie z przepisami 
wspólnotowymi (np. oceny ryzyka 
dokonane na mocy rozporządzenia (EWG) 
nr 793/93). Odstępstwa od takich ocen 
muszą zostać uzasadnione. Można również 
brać pod uwagę oceny przeprowadzane 
zgodnie z przepisami innych programów 
międzynarodowych i krajowych.

Przy przeprowadzaniu oceny 
bezpieczeństwa chemicznego i sporządzaniu 
raportu bezpieczeństwa chemicznego, dalszy 
użytkownik bierze pod uwagę informacje 
otrzymane od dostawcy materiału 
chemicznego, zgodnie z przepisami art. 31 i 
32 niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Odpowiada poprawce 865 przyjętej w pierwszym czytaniu. 

Poprawka umożliwia poprawę funkcjonalności poprzez określenie limitu ilości podlegającej 
ocenie bezpieczeństwa chemicznego. Dzięki niniejszej poprawce załącznik I jest zgodny z art. 
36 ust. 4c.



AM\630161PL.doc 105/106 PE 378.597v01-00

PL

Poprawkę złożyli Erna Hennicot-Schoepges, Anders Wijkman

Poprawka 357
ZAŁĄCZNIK XIII PUNKT 2 A (nowy)

Badanie i ocena wielu substancji będących
potencjalnie substancjami PBT i vPvB 
stanowią techniczne wyzwanie. Tym samym 
modyfikacje badań standardowych mogą 
okazać się niezbędne. Zatem ponieważ 
wyniki badań mogą nie mieć 
bezpośredniego związku z okresem 
półtrwania w elemencie środowiska lub ze 
współczynnikiem biokoncentracji BCF, 
niezbędna będzie fachowa ocena w celu 
ustalenia, czy kryteria są spełnione.

Or. en

Uzasadnienie

This amendment is based on new information from a REACH Implementation Project (RIP). 
It emerged from a RIP that the type of data admissible for consideration under the Annex XIII 
criteria for P and B is too restrictive and fail to take account of the real world situation 
regarding test data availability. For the majority of known PBT chemicals their 
persistence/half-life has been extrapolated from other tests (such as the ‘ready test’) and as 
such they can't legally be said to meet the Annex XIII criterion. In the current list of HPV 
PBTs there is actually only 1 substance (endosulfan) which fulfils the Annex XIII criteria. All 
the others PB(T)s would be 'equivalent concern' PBTs. Furthermore, many proposed UNEP 
POPs also do not meet the Annex XIII criteria. 

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 358
ZAŁĄCZNIK XVII PUNKT 18 USTĘP 2

2. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu 
baterii i akumulatorów zawierających 
więcej niż 0,0005% masowego rtęci, 
włączając w to przypadki, gdy takie baterie i 
akumulatory są wbudowane w urządzenia. 
Ogniwa guzikowe i baterie złożone z ogniw 
guzikowych o zawartości rtęci nie większej 

skreślony
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niż 2% masy są wyłączone z tego zakazu.

Or. de

Uzasadnienie

This provision would duplicate the planned new directive on batteries. The Commission 
proposal (2003/0282 (COD)) for this directive (Article 4) provides that Member States shall 
prohibit the marketing of batteries or accumulators as referred to in Article 18 of Annex XVII 
to the REACH Regulation. The exemption from the ban is also identical. On 3 May 2006, 
agreement was reached on the batteries directive under the conciliation procedure, so that 
Parliament and the Council are expected to adopt and publish the final version of the 
directive in the next few months. Thus there is no need for further provisions on the subject in 
the REACH Regulation. Moreover, it is correct on substantive grounds that the planned ban 
on substances in batteries should figure in the batteries directive.


