
AM\710142PL.doc PE402.685v01-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

2007/0121(COD)

26.2.2008

POPRAWKI
43 - 160

Projekt sprawozdania
Amalia Sartori
(PE398.679v01-00)

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie klasyfikacji, etykietowania i pakowania substancji i mieszanin 
oraz zmieniającego dyrektywę 67/548/EWG i rozporządzenie (WE) 
nr 1907/2006

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
(COM(2007)0355 – C6-0197/2007 – 2007/0121(COD))



PE402.685v01-00 2/96 AM\710142PL.doc

PL

AM_Com_LegReport



AM\710142PL.doc 3/96 PE402.685v01-00

PL

Poprawka 43
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Niniejsze rozporządzenie powinno 
zapewniać wysoki poziom ochrony 
zdrowia ludzi i środowiska, jak również 
swobodny przepływ substancji i mieszanin 
chemicznych, równocześnie zwiększając 
konkurencyjność i innowacyjność

skreślony

Or. pl

Poprawka 44
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Zwiększą się korzyści dla 
przedsiębiorstw, w miarę włączania przez 
coraz większą liczbę krajów na świecie 
kryteriów GHS do swoich ustawodawstw. 
Wspólnota powinna stać na czele tego 
procesu, aby zachęcać inne kraje do pójścia 
w jej ślady i zapewnić przewagę 
konkurencyjną przemysłu we Wspólnocie.

(7) Zwiększą się korzyści dla 
przedsiębiorstw, w miarę włączania przez 
coraz większą liczbę krajów na świecie 
kryteriów GHS do swoich ustawodawstw. 
Dokładniejsze etykietowanie może
zwiększyć zaufanie konsumentów do 
chemikaliów. Wspólnota powinna stać na 
czele tego procesu, aby zachęcać inne kraje 
do pójścia w jej ślady i zapewnić przewagę 
konkurencyjną przemysłu we Wspólnocie.

Or. en

Uzasadnienie

W minionych latach zmniejszyło się zaufanie do przemysłu chemicznego.  Dokładniejszy 
system etykietowania może wzbudzić w konsumentach większe zaufanie do produktów 
przemysłu chemicznego.
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Poprawka 45
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Konieczna jest zatem harmonizacja 
przepisów w zakresie klasyfikacji i 
etykietowania substancji i mieszanin w 
ramach Wspólnoty, uwzględniając kryteria 
klasyfikacji i zasady etykietowania GHS, 
lecz również wykorzystując 40 lat 
doświadczeń zdobytych poprzez wdrażanie 
istniejącego prawodawstwa 
wspólnotowego w zakresie chemikaliów i 
utrzymywanie wysokiego poziomu 
ochrony osiągniętego dzięki systemowi 
harmonizacji klasyfikacji i etykietowania, 
wspólnotowym klasom zagrożeń, które nie 
są jeszcze częścią GHS, oraz dzięki 
obecnie obowiązującym zasadom 
etykietowania i pakowania.

(8) Konieczna jest zatem harmonizacja 
przepisów w zakresie klasyfikacji 
i etykietowania substancji i mieszanin 
w ramach Wspólnoty, uwzględniając 
wszystkie kryteria klasyfikacji i zasady 
etykietowania GHS, lecz również 
wykorzystując 40 lat doświadczeń 
zdobytych poprzez wdrażanie istniejącego 
prawodawstwa wspólnotowego w zakresie 
chemikaliów i utrzymywanie wysokiego 
poziomu ochrony osiągniętego dzięki 
systemowi harmonizacji klasyfikacji 
i etykietowania, wspólnotowym klasom 
zagrożeń, które nie są jeszcze częścią 
GHS, oraz dzięki obecnie obowiązującym 
zasadom etykietowania i pakowania.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane rozporządzenie spełni swój cel, jakim jest harmonizacja, tylko wtedy, gdy 
wszystkie kryteria klasyfikacji i przepisy dotyczące etykietowania zawarte w GHS zostaną 
przeniesione do prawodawstwa wspólnotowego. Kategoria 5 toksyczności ostrej została 
zawarta w GHS, dlatego należy ją uwzględnić również tutaj. W przeciwnym wypadku 
doszłoby do obniżenia poziomu ochrony, jaki zapewnia obecne prawodawstwo wspólnotowe, 
ponieważ ze względu na zmianę kryteriów klasyfikacji wiele mieszanin musiałoby być inaczej 
klasyfikowane i etykietowane.
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Poprawka 46
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Klasyfikacja według dostawcy 
zapewniająca zharmonizowane podejście 
do klasyfikacji każdej substancji i 
mieszanin w całej Unii Europejskiej 
stanowi zasadniczy element, który 
umożliwia zapewnienie swobodnego 
przepływu towarów na rynku 
wewnętrznym. Klasyfikacji tej należy 
zatem przestrzegać w zakresie wszystkich 
substancji i mieszanin wchodzących w 
zakres stosowania niniejszego 
rozporządzenia. Zachęca się państwa 
członkowskie do wprowadzenia 
klasyfikacji według dostawcy we 
wszystkich innych kryteriach klasyfikacji 
substancji chemicznych. 

Or. fr

Uzasadnienie

Jedną z podstawowych zasad obecnego aktu prawnego jest harmonizacja klasyfikacji i 
etykietowania substancji chemicznych i mieszanek w celu zapobieżenia wszelkim zakłóceniom 
rynku wewnętrznego. Klasyfikacja według producenta przewidziana w art. 4 rozporządzenia 
jest jedną z podstawowych zasad mających na celu zapewnienie zharmonizowanej klasyfikacji 
w całej Unii Europejskiej. Dlatego też zasada ta powinna obowiązywać bez wyjątku w 
odniesieniu do wszystkich substancji i mieszanek wchodzących w zakres zastosowania 
niniejszego rozporządzenia.
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Poprawka 47
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W celu zagwarantowania, że odbiorcy 
otrzymają informacje o zagrożeniach, 
producenci, importerzy i dalsi użytkownicy 
powinni pakować i etykietować substancje 
i mieszaniny zgodnie z uzyskaną 
klasyfikacją, a dystrybutorzy powinni 
zapewnić przekazanie otrzymanych 
informacji poprzez pozostawienie 
niezmienionej etykiety lub poprzez 
samodzielne opatrzenie etykietą zgodne z 
niniejszym rozporządzeniem. Jeżeli 
dystrybutorzy zmieniają etykietę lub 
opakowanie substancji lub mieszanin, 
powinni oni być zobowiązani do 
sklasyfikowania substancji lub mieszaniny 
zgodnie z przepisami niniejszego 
rozporządzenia.

(18) W celu zagwarantowania, że odbiorcy 
otrzymają rzetelne i przejrzyste informacje 
o zagrożeniach, producenci, importerzy i 
dalsi użytkownicy powinni pakować i 
etykietować substancje i mieszaniny 
zgodnie z uzyskaną klasyfikacją, a 
dystrybutorzy powinni zapewnić 
przekazanie otrzymanych informacji 
poprzez pozostawienie niezmienionej 
etykiety lub poprzez samodzielne 
opatrzenie etykietą zgodne z niniejszym 
rozporządzeniem. Jeżeli dystrybutorzy 
zmieniają etykietę lub opakowanie 
substancji lub mieszanin, powinni oni być 
zobowiązani do sklasyfikowania substancji 
lub mieszaniny zgodnie z przepisami 
niniejszego rozporządzenia.

Or. pl

Poprawka 48
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Aby przedstawić informacje
dotyczące substancji niebezpiecznych 
jeżeli są one zawarte w mieszaninach, 
mieszaniny należy etykietować w 
stosownych przypadkach, jeżeli zawierają 
one przynajmniej jedną substancję, która 
jest sklasyfikowana jako niebezpieczna, 
nawet jeżeli same mieszaniny nie są 
sklasyfikowane jako niebezpieczne.

(19) Aby przedstawić informacje 
dotyczące substancji niebezpiecznych 
jeżeli są one zawarte w mieszaninach, 
mieszaniny należy etykietować, jeżeli 
zawierają one przynajmniej jedną 
substancję, która jest sklasyfikowana jako 
niebezpieczna, nawet jeżeli same 
mieszaniny nie są sklasyfikowane jako 
niebezpieczne.
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Uzasadnienie

Należy zawsze podawać obecność niebezpiecznych substancji, nawet w mieszaninach.

Poprawka 49
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Chociaż klasyfikacja każdej 
substancji lub mieszaniny może być 
przeprowadzona na podstawie dostępnych 
informacji, to jednak dostępne informacje, 
które maja być wykorzystane do celów 
niniejszego rozporządzenia powinny być 
zgodne z odpowiednimi przepisami 
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, 
przepisami w dziedzinie transportu lub 
międzynarodowymi zasadami czy 
procedurami służącymi do zatwierdzania 
informacji w celu zapewnienia jakości i 
porównywalności wyników oraz spójności 
z innymi wymogami na poziomie 
międzynarodowym lub wspólnotowym. To 
samo powinno dotyczyć sytuacji, w której 
dostawca postanawia generować nowe 
informacje.

(21) Klasyfikacja każdej substancji lub 
mieszaniny może być przeprowadzona na 
podstawie dostępnych informacji.
Informacje, które maja być wykorzystane 
do celów niniejszego rozporządzenia 
powinny być zgodne z odpowiednimi 
przepisami rozporządzenia (WE) 
nr 1907/2006, przepisami w dziedzinie 
transportu lub międzynarodowymi 
zasadami czy procedurami służącymi do 
zatwierdzania informacji w celu 
zapewnienia jakości i porównywalności 
wyników oraz spójności z innymi 
wymogami na poziomie 
międzynarodowym lub wspólnotowym. To 
samo powinno dotyczyć sytuacji, w której 
dostawca postanawia generować nowe 
informacje.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy jasno zaznaczyć, że wszystkie dostępne informacje w tym zakresie powinny być 
uwzględnione przy klasyfikacji substancji lub mieszaniny.
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Poprawka 50
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 24 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24a) Przy przeprowadzaniu lub 
nadzorowaniu badań zatwierdzających, 
mających na celu ocenę badań bez 
udziału zwierząt lub metod 
ograniczających liczbę wykorzystywanych 
zwierząt lub cierpień badanych zwierząt, 
uwzględnić należy konieczność 
klasyfikowania i etykietowania substancji 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem 
i przepisami wprowadzającymi w życie 
GHS.

Or. en

Uzasadnienie

W przeszłości przy badaniach zatwierdzających nie skorzystano z okazji, aby zapewnić, że 
nowe badania są przystosowane do spełnienia wymogów klasyfikowania, etykietowania, a 
także bezpieczeństwa. Może to prowadzić do opóźnień w stosowaniu nowych alternatywnych 
metod i przedłużyć stosowanie badań na zwierzętach, nawet jeżeli dostępne są poświadczone 
naukowo alternatywne metody. 

Poprawka 51
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 24 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24b) W przypadku, gdy badania bez 
udziału zwierząt lub badania na 
zwierzętach, które zostały udoskonalone 
w sposób ograniczający liczbę 
wykorzystywanych zwierząt lub cierpienia 
badanych zwierząt generują dane, które 
nie są całkowicie zgodne z pewnymi 



AM\710142PL.doc 9/96 PE402.685v01-00

PL

kryteriami klasyfikacji i etykietowania 
niniejszego rozporządzenia, lecz we 
wszystkich aspektach spełniają wymogi 
walidacji naukowej w celu ochrony 
zdrowia ludzkiego i środowiska 
naturalnego, niniejsze rozporządzenie 
powinno zostać w odpowiedni sposób 
dostosowane, jeżeli istnieje stosowne 
naukowe uzasadnienie, w celu 
zapewnienia, że kryteria klasyfikacji 
i etykietowania nie staną się przeszkodą 
w stosowaniu tego rodzaju metod badań.

Or. en

Uzasadnienie

Mimo iż GHS postrzegany jest w odniesieniu do metod badań jako „neutralny”, istnieje 
możliwość, że w przypadku alternatywnych metod badań (stosujących zasadę zastąpienia, 
zmniejszenia oraz usprawnienia wykorzystywania zwierząt) uzyskane zostaną dane, które nie 
są całkowicie zgodne z obecnymi kryteriami klasyfikacji, przy czym wiele z tych kryteriów 
odnosi się do testów in vivo lub bezpośrednio do oddziaływań na „badane zwierzęta”. 
Dlatego należy umożliwić dostosowanie kryteriów klasyfikacji i etykietowania w celu 
uwzględnienia metod, które jako takie nie obejmują badań na zwierzętach.

Poprawka 52
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Nowe informacje dotyczące zagrożeń 
fizycznych powinny zawsze być 
wymagane, chyba że dane są już dostępne 
lub jeżeli przewidziane jest odstępstwo w 
części 2.

(25) Badania służące określeniu zagrożeń 
fizycznych związanych z daną substancją 
lub mieszaniną powinny zawsze być 
wymagane, chyba że wiarygodne i 
właściwe dane są już dostępne lub jeżeli 
przewidziane jest odstępstwo w części 2

Or. fr
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Poprawka 53
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Do celów klasyfikacji dane nie 
powinny być generowane poprzez 
przeprowadzanie badań na ludziach i
innych naczelnych. Należy uwzględnić 
dostępne, rzetelne dane epidemiologiczne i 
doświadczenie w zakresie skutków 
stosowania substancji i mieszanin dla ludzi 
(np. dane z zakładów pracy lub z baz 
danych z informacjami o wypadkach) oraz 
należy im nadać pierwszeństwo przed 
danymi uzyskanymi w trakcie badań nad 
zwierzętami, jeżeli wykazują istnienie 
zagrożeń niestwierdzonych w tych 
badaniach. Wyniki badań nad zwierzętami 
należy porównać z wynikami 
pochodzącymi z danych dotyczących ludzi 
i należy odwołać się do opinii ekspertów w 
celu zapewnienia najlepszej ochrony 
zdrowia ludzi przy ocenie zarówno danych 
dotyczących zwierząt jak i ludzi.

(26) Do celów klasyfikacji dane nie 
powinny być generowane poprzez 
przeprowadzanie badań na innych 
naczelnych. Pozyskiwanie danych tylko do 
celów klasyfikacji za pomocą badań 
wykonywanych na innych naczelnych jest 
niedopuszczalne i powinno być 
wykonywane jedynie wtedy, gdy nie 
istnieje dla nich alternatywa. Należy 
uwzględnić dostępne, rzetelne dane 
epidemiologiczne i poświadczone 
naukowo doświadczenie w zakresie 
skutków stosowania substancji i mieszanin 
dla ludzi (np. dane z zakładów pracy lub z 
baz danych z informacjami o wypadkach) 
oraz należy im nadać pierwszeństwo przed 
danymi uzyskanymi w trakcie badań nad 
zwierzętami, jeżeli wykazują istnienie 
zagrożeń niestwierdzonych w tych 
badaniach. Wyniki badań nad zwierzętami 
należy porównać z wynikami 
pochodzącymi z danych dotyczących ludzi 
i należy odwołać się do opinii ekspertów w 
celu zapewnienia najlepszej ochrony 
zdrowia ludzi oraz zagwarantowania, że 
klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
odpowiada rzeczywistemu oddziaływaniu 
na zdrowie ludzkie.

Or. en

Uzasadnienie

Nie powinno się zezwalać na badania na innych naczelnych tylko do celów klasyfikacji 
substancji i mieszanin. W celu zapewnienia ochrony zdrowia ludzkiego badania na ludziach 
powinny być dozwolone w wyjątkowych przypadkach. Bardziej dokładne odzwierciedlenie 
tekstu GHS i dyrektywy o niebezpiecznych substancjach i preparatach.
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Poprawka 54
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) W związku z tym, że stosowanie 
kryteriów dla różnych klas zagrożeń do 
posiadanych informacji nie zawsze jest 
oczywiste i proste, dostawcy powinni 
zastosować wagę dowodów uwzględniając 
opinię ekspertów, aby osiągnąć właściwe 
rezultaty.

(29) W związku z tym, że stosowanie 
kryteriów dla różnych klas zagrożeń do 
posiadanych informacji nie zawsze jest 
oczywiste i proste, dostawcy powinni 
zastosować wagę dowodów uwzględniając 
opinię ekspertów oraz ekotoksykologiczne 
wyniki badań poszczególnych mieszanin i 
substancji, aby osiągnąć właściwe 
rezultaty.

Or. pl

Uzasadnienie

Dostępne wyniki badań mogą uzupełnić eksperckie analizy.

Poprawka 55
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) W celu zapewnienia stosownej 
klasyfikacji mieszanin, przy ich 
klasyfikowaniu należy uwzględnić 
dostępne informacje o efektach 
synergicznych i antagonistycznych.

(32) W celu zapewnienia stosownej
klasyfikacji mieszanin, przy ich 
klasyfikowaniu należy uwzględnić 
dostępne informacje o efektach 
synergicznych i antagonistycznych. Należy 
brać pod uwagę również informacje o 
działaniu rakotwórczym, mutagennym, 
wpływającym na rozrodczość oraz 
alergizującym.

Or. pl
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Uzasadnienie

W poprawce uzupełniono listę oddziaływań. W punkcie 22 preambuły niniejszego dokumentu 
zwrócono szczególną uwagę na powyższe działania.

Poprawka 56
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Konieczne jest, aby substancje i 
mieszaniny wprowadzane do obrotu były
dobrze określone; jednakże Agencja 
powinna zezwalać przedsiębiorstwom, w 
razie takiej konieczności, na opisanie 
chemicznych danych identyfikujących w 
taki sposób, aby nie narażać poufnego 
charakteru ich działalności.

(37) Konieczne jest, aby substancje i 
mieszaniny wprowadzane do obrotu były 
dobrze określone; jednakże Agencja 
powinna zezwalać przedsiębiorstwom, w 
razie takiej konieczności, na opisanie 
niegroźnych chemicznych danych 
identyfikujących w taki sposób, aby nie 
narażać poufnego charakteru ich 
działalności.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku substancji niebezpiecznych obowiązek etykietowania nie powinien być 
złagodzony. Ryzyko biznesowe może służyć za powód tylko w przypadku niegroźnych 
substancji.

Poprawka 57
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Konieczne jest, aby substancje i 
mieszaniny wprowadzane do obrotu były 
dobrze określone; jednakże Agencja 
powinna zezwalać przedsiębiorstwom, w 
razie takiej konieczności, na opisanie 

(37) Konieczne jest, aby substancje i 
mieszaniny wprowadzane do obrotu były 
dobrze określone; jednakże Agencja 
powinna zezwalać przedsiębiorstwom, w 
razie takiej konieczności, na opisanie
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chemicznych danych identyfikujących w 
taki sposób, aby nie narażać poufnego 
charakteru ich działalności.

chemicznych danych identyfikujących 
określonych substancji w taki sposób, aby 
nie narażać poufnego charakteru ich 
działalności.

Or. en

Uzasadnienie

Ukrywanie ze względu na tajemnicę handlową nazwy substancji wzbudzającej szczególnie 
duże obawy, jak np. substancji rakotwórczej, mutagennej lub szkodliwej na rozrodczość, nie 
powinno być możliwe.

Poprawka 58
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Międzynarodowa Unia Chemii 
Czystej i Stosowanej (Iupac) od wielu lat 
jest światowym autorytetem w dziedzinie 
nazewnictwa i terminologii chemicznej. 
Identyfikacja substancji przy pomocy 
nazwy Iupac jest szeroko 
rozpowszechnioną praktyką i stanowi 
standardową podstawę określania 
substancji w kontekście międzynarodowym 
i wielojęzycznym. Zatem dla celów 
niniejszego rozporządzenia właściwym jest 
stosowanie tych nazw.

(38) Międzynarodowa Unia Chemii 
Czystej i Stosowanej (Iupac) od wielu lat 
jest światowym autorytetem w dziedzinie 
nazewnictwa i terminologii chemicznej. 
Identyfikacja substancji przy pomocy 
nazwy Iupac jest szeroko 
rozpowszechnioną praktyką i stanowi 
standardową podstawę określania 
substancji w kontekście międzynarodowym 
i wielojęzycznym. Zatem dla celów 
niniejszego rozporządzenia właściwym jest 
stosowanie tych nazw oraz, jeżeli taka 
istnieje, nazwy zwyczajowej.

Or. en

Uzasadnienie

Wiele chemikaliów posiada nazwę zwyczajową, która jest bardziej znana niż nazwa IUPAC, 
dlatego nazwa zwyczajowa powinna być również wymieniana.
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Poprawka 59
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 44 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) Zasoby władz powinny koncentrować 
się na najbardziej niebezpiecznych 
substancjach. Należy zatem ustanowić 
przepisy umożliwiające właściwym 
władzom lub dostawcom składanie do 
Agencji wniosków o zharmonizowaną 
klasyfikację substancji sklasyfikowanych 
ze względu na działanie rakotwórcze, 
mutagenne lub działanie szkodliwe na 
rozrodczość kategorii 1A lub 1B, działania 
uczulającego na drogi oddechowe lub w 
odniesieniu do innych skutków w 
zależności od przypadku. Agencja powinna 
wydać opinię na temat wniosku, a 
zainteresowane strony powinny mieć 
możliwość przedstawienia uwag. Decyzję 
w sprawie ostatecznej klasyfikacji 
podejmuje Komisja.

(44) Zasoby władz powinny koncentrować 
się na najbardziej niebezpiecznych 
substancjach. Należy zatem ustanowić 
przepisy umożliwiające właściwym 
władzom lub dostawcom składanie do 
Agencji wniosków o zharmonizowaną 
klasyfikację substancji sklasyfikowanych 
ze względu na działanie rakotwórcze, 
mutagenne lub działanie szkodliwe na 
rozrodczość kategorii 1A lub 1B, działania 
uczulającego na drogi oddechowe lub w 
odniesieniu do innych skutków w 
zależności od przypadku. Należy 
uwzględnić również substancje 
o udowodnionym działaniu zaburzającym 
gospodarkę hormonalną. Agencja 
powinna wydać opinię na temat wniosku, a 
zainteresowane strony powinny mieć 
możliwość przedstawienia uwag. Decyzję 
w sprawie ostatecznej klasyfikacji 
podejmuje Komisja. Substancje PBT, 
vPVB lub substancje kategorii 5 
toksyczności ostrej powinny zostać objęte 
niniejszym rozporządzeniem w 
późniejszym czasie. W ciągu pięciu lat 
Komisja powinna przedstawić szczegółowe 
kryteria klasyfikacji substancji 
zaburzających gospodarkę hormonalną.

Or. en

Uzasadnienie

Etykietowanie trwałych i wykazujących zdolność do bioakumulacji, toksycznych 
i zaburzających gospodarkę hormonalną substancji chemicznych, jeżeli dostępne są 
odpowiednie dane, ma istotne znaczenie dla konsumentów. Komisja powinna przedstawić 
kryteria klasyfikacji substancji zaburzających gospodarkę hormonalną.
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Poprawka 60
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 52 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52) Aby określić punkty kontaktowe w 
zakresie informacji na temat 
niebezpiecznych substancji i mieszanin, 
państwa członkowskie powinny 
wyznaczyć, oprócz jednostek 
odpowiedzialnych za stosowanie i 
egzekwowanie niniejszego rozporządzenia, 
organy odpowiedzialne za otrzymywanie 
informacji na temat zdrowia ludzi.

(52) Aby określić punkty kontaktowe w 
zakresie informacji na temat 
niebezpiecznych substancji i mieszanin, 
państwa członkowskie powinny 
wyznaczyć, oprócz jednostek 
odpowiedzialnych za stosowanie i 
egzekwowanie niniejszego rozporządzenia, 
organy odpowiedzialne za otrzymywanie i
przetwarzanie informacji oraz za 
opracowywanie danych na temat zdrowia 
ludzi.

Or. pl

Uzasadnienie

Nie tylko otrzymywanie informacji jest cenne na temat zdrowia ludzi; cenniejsze jest 
opracowanie ogromnej liczy informacji.

Poprawka 61
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 52 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52) Aby określić punkty kontaktowe w 
zakresie informacji na temat 
niebezpiecznych substancji i mieszanin, 
państwa członkowskie powinny 
wyznaczyć, oprócz jednostek 
odpowiedzialnych za stosowanie i 
egzekwowanie niniejszego rozporządzenia, 
organy odpowiedzialne za otrzymywanie 
informacji na temat zdrowia ludzi.

(52) Aby określić punkty kontaktowe w 
zakresie informacji na temat 
niebezpiecznych substancji i mieszanin, 
państwa członkowskie powinny 
wyznaczyć, oprócz jednostek 
odpowiedzialnych za stosowanie i 
egzekwowanie niniejszego rozporządzenia, 
organy odpowiedzialne za otrzymywanie 
informacji na temat zdrowia ludzi. Komisja 
powinna publicznie udostępnić 
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w Internecie otrzymane informacje. 

Or. en

Uzasadnienie

Informacje na temat substancji wraz z ich klasyfikacją powinny być łatwo dostępne dla ogółu. 

Poprawka 62
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 - ustęp 1 - litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ustanowienie w części 3 załącznika VI 
wykazu substancji wraz ze 
zharmonizowaną na poziomie Wspólnoty 
klasyfikacją i etykietowaniem;

d) ustanowienie i publiczne udostępnienie
w części 3 załącznika VI wykazu 
substancji wraz ze zharmonizowaną na 
poziomie Wspólnoty klasyfikacją i 
etykietowaniem;

Or. en

Uzasadnienie

Wykaz substancji wraz ze zharmonizowaną klasyfikacją i etykietowaniem powinien być 
publicznie dostępny.

Poprawka 63
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 - ustęp 2 - litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) substancji i mieszanin służących 
badaniom naukowym i rozwojowi, 
niewprowadzanych do obrotu, pod 
warunkiem, że są one używane w 
kontrolowanych warunkach 
minimalizujących narażenie na ich skutki, 

d) substancji i mieszanin służących 
badaniom naukowym i rozwojowi, 
niewprowadzanych do obrotu, pod 
warunkiem, że są one używane w 
kontrolowanych warunkach 
minimalizujących narażenie na ich skutki, 
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w taki sposób, jak gdyby były 
sklasyfikowane jako rakotwórcze, 
mutagenne lub działające szkodliwie na 
rozrodczość (CMR) w kategorii 1A lub 1B 
zgodnie z załącznikiem I.

w taki sposób, jak gdyby były 
sklasyfikowane jako rakotwórcze, 
powodujące uczulenia, mutagenne lub 
działające szkodliwie na rozrodczość 
(CMR) w kategorii 1A lub 1B zgodnie z 
załącznikiem I.

Or. pl

Uzasadnienie

Poprawka uzupełniająca inne, potencjalne reakcje organizmów na substancje i mieszaniny. W 
punkcie 22 uzasadnienia niniejszego dokumentu wypisano wszystkie skutki oddziaływań.

Poprawka 64
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 - punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) „mieszanina” - zespół dwóch lub 
więcej substancji zmieszanych w pewnych 
proporcjach,

Or. pl

Poprawka 65
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 3 - ustęp 1 - akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli, w przypadku klas zagrożeń, o 
których mowa w sekcjach 3.1, 3.4, 3.7, 3.8 
i 4.1 załącznika I, klasy te rozróżnia się na 
podstawie drogi narażenia lub charakteru 
skutków, wówczas substancję lub 
mieszaninę należy klasyfikować zgodnie z 
tym rozróżnieniem.

Jeżeli, w przypadku klas zagrożeń, o 
których mowa w sekcjach 3.1, 3.4, 3.5, 3.6,
3.7, 3.8, 3.9 i 4.1 załącznika I, klasy te 
rozróżnia się na podstawie drogi narażenia 
lub charakteru skutków, wówczas 
substancję lub mieszaninę należy 
klasyfikować zgodnie z tym 
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rozróżnieniem.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia kompletności - działanie mutagenne dla komórek płciowych, 
rakotwórczość i działanie toksyczne na narządy docelowe (wielokrotne narażenie) może być 
zróżnicowane na podstawie drogi narażenia.

Poprawka 66
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 3 - ustęp 2 - litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) klasy zagrożeń od 3.1 do 3.6, 3.7 
niekorzystny wpływ na funkcje seksualne i 
płodność lub na rozwój, 3.8 skutki inne niż 
narkotyczne, 3.9 i 3.10;

b) klasy zagrożeń 3.1 inne niż kategoria 5, 
3.2 do 3.6, 3.7 niekorzystny wpływ na 
funkcje seksualne i płodność lub na 
rozwój, 3.8 skutki inne niż narkotyczne, 
3.9 i 3.10;

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie kategorii 5 toksyczności ostrej nie może zmieniać definicji pojęcia 
„niebezpieczne” w rozporządzeniu, tak aby nie miało to wpływu na zakres rozporządzenia 
REACH i inne akty prawne Wspólnoty, w których używa się tego określenia.

Poprawka 67
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 3 - ustęp 2 - litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) klasy zagrożeń od 3.1 do 3.6, 3.7 
niekorzystny wpływ na funkcje seksualne i 
płodność lub na rozwój, 3.8 skutki inne niż 

b) klasy zagrożeń 3.1 inne niż kategoria 5, 
3.2 do 3.6, 3.7 niekorzystny wpływ na 
funkcje seksualne i płodność lub na 
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narkotyczne, 3.9 i 3.10; rozwój, 3.8 skutki inne niż narkotyczne, 
3.9 i 3.10;

Or. en

Uzasadnienie

Mimo iż ważne jest dodanie kategorii 5 toksyczności ostrej, nie może zmieniać to definicji 
pojęcia „niebezpieczne” w rozporządzeniu, tak aby nie miało to wpływu na zakres 
rozporządzenia REACH i inne akty prawne Wspólnoty używające tego określenia.

Poprawka 68
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 3 - ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może opracować dalsze 
podziały na klasy zagrożeń na podstawie 
drogi narażenia lub charakteru skutków, w 
wyniku czego dokona zmiany drugiego 
akapitu ustępu 1. Środki te, mające na celu
zmianę elementów innych niż istotne 
niniejszej dyrektywy, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 54 ust. 3.

3. Komisja może opracować i włączyć
dalsze podziały na klasy zagrożeń, jeżeli 
uzgodnione zostanie to na szczeblu 
międzynarodowym, na podstawie drogi 
narażenia lub charakteru skutków, w 
wyniku czego dokona zmiany drugiego 
akapitu ustępu 1. Środki te, mające na celu 
zmianę elementów innych niż istotne 
niniejszej dyrektywy, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 54 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zawsze dążyć do spójności w celu ogólnoświatowej harmonizacji.



PE402.685v01-00 20/96 AM\710142PL.doc

PL

Poprawka 69
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 - ustęp 1 - akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Producenci, importerzy i dalsi 
użytkownicy dokonują klasyfikacji 
substancji lub mieszanin zgodnie z tytułem 
II zanim wprowadzone zostaną do obrotu.

1. Producenci i importerzy dokonują 
klasyfikacji substancji lub mieszanin 
zgodnie z tytułem II zanim wprowadzone 
zostaną do obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

Przejrzystość tekstu. Dalsi użytkownicy mają wprawdzie konkretny zakres odpowiedzialności 
w ramach REACH, lecz nie dotyczy on klasyfikacji i etykietowania. Jeżeli jednak dalszy 
użytkownik wykorzystuje daną substancję do produkcji mieszaniny przeznaczonej do 
wprowadzenia do obrotu, staje się wtedy producentem odpowiedzialnym za klasyfikację i 
etykietowanie.

Poprawka 70
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 5 - ustęp 1 - litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) wszelkie nowe wiarygodne informacje 
naukowe.

Or. en

Uzasadnienie

Dane dotyczące substancji muszą być aktualizowane w oparciu o najnowsze informacje 
naukowe.
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Poprawka 71
Avril Doyle

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 6 - ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku braku danych z badania
samej mieszaniny w rodzaju, o którym 
mowa w ust. 1, dostawca wykorzystuje 
inne dostępne informacje dotyczące 
poszczególnych mieszanin i podobnych 
przebadanych mieszanin, które mogą 
również zostać uznane za istotne do celów 
stwierdzenia, czy mieszanina jest 
szkodliwa, pod warunkiem iż ustalił on, że 
informacje są stosowne i wiarygodne dla 
dokonania oceny zgodnie z art. 9 ust. 4.

5. W przypadku braku danych dotyczących
samej mieszaniny w rodzaju, o którym 
mowa w ust. 1, dostawca wykorzystuje 
wszelkie dostępne informacje dotyczące 
poszczególnych substancji i mieszanin lub 
mieszanin w obrębie grupy podobnych 
mieszanin, które mogą również zostać 
uznane za istotne do celów stwierdzenia, 
czy mieszanina jest szkodliwa, pod 
warunkiem iż ustalił on, że informacje są 
stosowne i wiarygodne dla dokonania 
oceny zgodnie z art. 9 ust. 4.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zastosowania oceny eksperta i określenia wagi dowodu, przewidzianych w załączniku 
I część I, sekcja 1.1.1., konieczne jest zestawienie danych dotyczących mieszanin w obrębie 
danej grupy podobnych mieszanin. Nie wszystkie dane wymienione w ust. 1 stanowią dane z 
badań (w konwencjonalnym znaczeniu), jak np. dane w ust. 1 b, należy zatem skreślić 
odniesienie do danych z badań.

Poprawka 72
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 7 - ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Badań na ludziach i innych naczelnych
dla celów niniejszego rozporządzenia nie 
wykonuje się.

2. Badania na ludziach wyłącznie dla 
celów niniejszego rozporządzenia są w 
zasadzie niedopuszczalne i wykonywane 
jedynie wtedy, gdy nie istnieje dla nich 
alternatywa, tak aby zapewnić najlepszą 
ochronę zdrowia ludzkiego i klasyfikację 
substancji lub mieszaniny zgodnie z jej 
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rzeczywistym oddziaływaniem na zdrowie 
ludzkie.
Badań na innych naczelnych dla celów 
niniejszego rozporządzenia nie wykonuje 
się.

Or. en

Uzasadnienie

W celu ochrony zdrowia ludzkiego i dokładnego klasyfikowania substancji i mieszanin, 
wykonywanie testów na ludziach może okazać się konieczne (np. testy skórne u ludzi), aby 
zdobyć informacje o rzeczywistym oddziaływaniu na zdrowie ludzkie. Testy te powinny 
jednakże ograniczać się do przypadków, gdy nie istnieją rozwiązania alternatywne. Nie 
powinno się zezwalać na badania na innych naczelnych dla celów niniejszego 
rozporządzenia.

Poprawka 73
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 7 - ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Badania zatwierdzające mające na 
celu ocenę badań bez udziału zwierząt lub 
metod ograniczających liczbę 
wykorzystywanych zwierząt lub cierpienia 
badanych zwierząt podejmowane są celem 
zapewnienia, że nowe metody badań 
uwzględniają wymogi niniejszego 
rozporządzenia oraz podobnych przepisów 
prawnych wdrażających globalnie 
zharmonizowany system klasyfikacji 
i etykietowania chemikaliów w innych 
aktach prawnych, tak aby wymagania 
w zakresie klasyfikacji i etykietowania nie 
stały się przeszkodą w zastępowaniu, 
ograniczaniu lub usprawnieniu badań na 
zwierzętach.

Or. en
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Uzasadnienie

W przeszłości przy badaniach zatwierdzających nie skorzystano z okazji, aby zapewnić, że 
nowe testy są przystosowane do spełnienia wymogów klasyfikowania, etykietowania, a także 
bezpieczeństwa. Może to prowadzić do opóźnień w stosowaniu nowych alternatywnych metod
i wydłużyć stosowanie badań na zwierzętach, nawet jeżeli dostępne są poświadczone naukowo 
alternatywne metody. 

Poprawka 74
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 7 - ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Jeżeli istnieje dostateczne naukowe 
uzasadnienie, a także aby zminimalizować 
badania na zwierzętach, Komisja 
dostosowuje niniejsze rozporządzenie 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 
54 ust 3., w celu zapewnienia, że 
wymagania w zakresie klasyfikacji 
i etykietowania nie staną się przeszkodą 
w zastępowaniu, ograniczaniu lub 
usprawnianiu badań na zwierzętach.

Or. en

Uzasadnienie

Mimo iż GHS postrzegany jest w odniesieniu do metod badań jako „neutralny” istnieje 
możliwość, że w przypadku alternatywnych metod badań (stosujących zasadę zastąpienia, 
ograniczenia oraz usprawnienia wykorzystywania zwierząt) uzyskane zostaną dane, które nie 
są całkowicie zgodne z obecnymi kryteriami klasyfikacji, przy czym wiele z tych kryteriów 
odnosi się do testów in vivo lub bezpośrednio do oddziaływań na „badane zwierzęta”. 
Dlatego należy umożliwić dostosowanie kryteriów klasyfikacji i etykietowania w celu 
uwzględnienia metod, które jako takie nie obejmują badań na zwierzętach.
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Poprawka 75
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 8 - ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Badania przeprowadzane w celu 
określonym w niniejszym rozporządzeniu 
wykonywane są na substancji lub 
mieszaninie w postaci, w której jest ona 
stosowana lub w której oczekuje się, że 
będzie stosowana po wprowadzeniu jej do 
obrotu.

4. Badania przeprowadzane w celu 
określonym w niniejszym rozporządzeniu 
wykonywane są na substancji lub
mieszaninie w postaci, w której jest ona 
przeznaczona do stosowania lub w formie 
i/lub stanie fizycznym, w których będzie 
wprowadzana do obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnienie spójności z tekstem GHS 1.3.3.1.1 b), zgodnie z którym ocena opiera się 
rzeczywiście na produkcie jako takim.

Poprawka 76
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 9 - ustęp 4 - akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednakże jeśli informacja ta nie pozwala na 
zastosowanie zasad pomostowych, 
dostawca ocenia informacje poprzez 
zastosowanie innej metody lub metod 
opisanych w każdej sekcji części 3 i 4 
załącznika I.

Jednakże jeśli informacja ta nie pozwala na 
zastosowanie zasad pomostowych, a ocena 
eksperta nie jest w stanie uzasadnić 
rozszerzenia poza zasady pomostowe, 
dostawca ocenia informacje poprzez 
zastosowanie innej metody lub metod 
opisanych w każdej sekcji części 3 i 4 
załącznika I.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia spójności z brzmieniem dokumentu ONZ dotyczącego GHS w odniesieniu 
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do oceny eksperta (1.3.2.4.8. w Fioletowej księdze):  „Sposób klasyfikacji mieszanin ujęty w 
GHS wymaga zastosowania fachowej, specjalistycznej oceny w wielu dziedzinach, tak aby 
zapewnić, że istniejące informacje wykorzystane są do sklasyfikowania jak największej liczby 
mieszanin. Pozwoli to chronić zdrowie ludzi i środowisko.”

Poprawka 77
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 9 - ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Przy ocenie danych producent lub 
importer bierze pod uwagę dodatkowe 
informacje, jak np. formę i/lub stan 
fizyczny, w których substancja lub 
mieszanina będzie stosowana po 
wprowadzeniu jej do obrotu, i może 
dokonać odpowiedniego uszczegółowienia 
klasyfikacji. Podczas klasyfikacji 
substancji lub mieszaniny należy brać pod 
uwagę używanie i stosowanie 
w normalnych warunkach.

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnienie spójności z obecnym poziomem ochrony, tak aby zachować zasadę normalnego 
używania i stosowania jako niezbędną „pozostałość” po obowiązującym prawodawstwie UE, 
jak np. klasa zagrożenia „zubożenie warstwy ozonowej”.

Poprawka 78
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 10 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Z zastrzeżeniem ust. 3 szczególne 
granice stężeń określające próg, na którym 
lub powyżej którego obecność tej 

1. Z zastrzeżeniem ust. 3 szczególne 
granice stężeń określające próg, na którym 
lub powyżej którego obecność tej 
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substancji w innej substancji lub 
mieszaninie jako zanieczyszczenie, 
dodatek lub pojedynczy składnik może 
prowadzić do sklasyfikowania substancji 
lub mieszaniny jako niebezpiecznej, mogą 
zostać określone przez dostawcę w 
następujących sytuacjach:

substancji w innej substancji lub 
mieszaninie jako zidentyfikowane 
zanieczyszczenie, dodatek lub pojedynczy 
składnik może prowadzić do 
sklasyfikowania substancji lub mieszaniny 
jako niebezpiecznej, mogą zostać 
określone przez dostawcę w następujących 
sytuacjach:

a) w przypadku, gdy z informacji wynika, 
że zagrożenie spowodowane tą substancją 
jest oczywiste, jeżeli występuje ona na 
poziomie poniżej stężeń określonych dla 
jakiejkolwiek klasy zagrożeń wymienionej 
w części 2 załącznika I lub poniżej 
ogólnych granic stężeń określonych dla 
dowolnej klasy zagrożenia wymienionej w 
części 3-5 załącznika I;

a) w przypadku, gdy z informacji wynika, 
że zagrożenie spowodowane tą substancją 
jest oczywiste, jeżeli występuje ona na 
poziomie poniżej stężeń określonych dla 
jakiejkolwiek klasy zagrożeń wymienionej 
w części 2 załącznika I lub poniżej 
ogólnych granic stężeń określonych dla 
dowolnej klasy zagrożenia wymienionej w 
części 3-5 załącznika I;

b) w wyjątkowych przypadkach, gdy z 
informacji wynika, że substancja 
sklasyfikowana jako niebezpieczna 
występuje na poziomie powyżej stężeń 
określonych dla jakiejkolwiek klasy 
zagrożeń wymienionej w części 2 
załącznika I lub powyżej ogólnych granic 
stężeń określonych dla dowolnej klasy 
zagrożenia wymienionej w części 3-5 
załącznika I, lecz istnieją jednoznaczne 
dane wykazujące, że zagrożenie stwarzane 
przez tę substancję nie jest oczywiste;

b) czasami, gdy z informacji wynika, że 
substancja sklasyfikowana jako 
niebezpieczna występuje na poziomie 
powyżej stężeń określonych dla 
jakiejkolwiek klasy zagrożeń wymienionej 
w części 2 załącznika I lub powyżej 
ogólnych granic stężeń określonych dla 
dowolnej klasy zagrożenia wymienionej w 
części 3-5 załącznika I, lecz istnieją 
jednoznaczne dane wykazujące, że 
zagrożenie stwarzane przez tę substancję 
nie jest oczywiste;

Or. en

Uzasadnienie

i) „zidentyfikowane zanieczyszczenie” − poprawka ta ma na celu zapewnienie wykonalności, 
szczególnie w odniesieniu do złożonych substancji, a także spójności z zakresem 
obowiązującego prawodawstwa; (ii) „czasami ” − zgodne z tekstem GHS 1.3.3.2.3.
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Poprawka 79
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 10 - ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Dostawca określa granice stężeń 
zgodnie z kryteriami ustanowionymi 
w wytycznych udostępnionych przez 
Agencję oraz przedkłada uzasadnienie 
wraz ze zgłoszeniem do wykazu 
klasyfikacji i etykietowania lub wraz 
z rejestracją zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 1907/2006. 

Or. en

Uzasadnienie

Zgodność ze szczególnymi granicami stężeń obowiązującymi dostawców i informowaniem o 
czynnikach m, jak pierwotnie zaproponowano w wersji internetowej załącznika I, część I, 
1.1.4.3 i w tekście GHS 1.3.3.2.4.

Poprawka 80
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 11 - ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wartością odcięcia, o której mowa w 
ust. 1 i 2 jest wartość niższa spośród 
następujących:

3. Wartością odcięcia, o której mowa w 
ust. 1 i 2 jest jedna z następujących 
wartości:

a) ogólnych wartości odcięcia określonych 
w tabeli 1.1 w część 1 załącznika I;

a) szczególne granice stężeń określone w 
części 3 załączniku VI lub

b) dowolnych szczególnych granic stężeń 
wymienionych w części 3 załącznika VI 
lub w wykazie klasyfikacji i etykietowania, 
o którym mowa w art. 43;

b) granice stężeń wymienione w wykazie 
klasyfikacji i etykietowania, o którym 
mowa w art. 43 w przypadku 
porozumienia pomiędzy autorami 
powiadomienia;
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ba) ogólne wartości odcięcia określone w 
pierwszej części załącznika I tabela 1.1, w 
przypadku gdy limity stężeń wymienione w 
lit. a) i b) nie są dostępne;

c) dowolnych stężeń wymienionych w 
odpowiednich sekcjach części 2 
załącznika I lub dowolnych ogólnych 
granic stężeń dla klasyfikacji 
wymienionych w odpowiednich sekcjach 
części 3-5 załącznika I, jeżeli szczególne 
granice stężeń, o których mowa w lit. b)
nie są dostępne.

c) dowolnych stężeń wymienionych w 
odpowiednich sekcjach części 2 
załącznika I lub dowolnych ogólnych 
granic stężeń dla klasyfikacji 
wymienionych w odpowiednich sekcjach 
części 3-5 załącznika I, jeżeli szczególne 
granice stężeń, o których mowa w lit. a), b) 
lub ba) nie są dostępne.

Or. fr

Uzasadnienie

Obecne sformułowanie aktu oznaczałoby automatyczne wprowadzenie najniższych wartości 
odcięcia bez żadnego uzasadnienia. W przeszłości występowała konieczność uzasadnienia 
wprowadzenia szczególnych granic stężeń substancji przekraczających granice ogólne.

Poprawka 81
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 12 - litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) jeżeli odpowiednie i wiarygodne 
informacje wskazują na potencjalne 
wystąpienie efektów synergicznych lub 
antagonistycznych pomiędzy substancjami 
w mieszaninie, dla której ocenę ustalono 
na podstawie informacji dotyczących 
substancji w mieszaninie.

c) jeżeli odpowiednie i wiarygodne 
informacje wskazują na potencjalne 
wystąpienie efektów synergicznych lub 
antagonistycznych pomiędzy substancjami 
w mieszaninie.

Or. fr
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Poprawka 82
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 14 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na klasyfikację mieszaniny nie może 
mieć wpływu żaden z następujących 
wyników oceny informacji:

1. Klasyfikacja mieszaniny pozostaje bez 
zmian, jeżeli z oceny informacji wynika, że 
substancje zawarte w mieszaninie mogą 
polimeryzować, tworząc oligomery lub 
polimery.

a) substancje zawarte w mieszaninie 
wchodzą w powolną reakcję z gazami 
atmosferycznymi, zwłaszcza z tlenem, 
dwutlenkiem węgla, parą wodną, tworząc 
różne substancje;
b) substancje zawarte w mieszaninie 
wchodzą w powolną reakcję z innymi 
substancjami zawartymi w mieszaninie, 
tworząc różne substancje;
c) substancje zawarte w mieszaninie mogą 
polimeryzować, tworząc oligomery lub 
polimery.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli substancje zawarte w mieszaninie mogą wchodzić w reakcję tworząc inne substancje, 
należy to uwzględnić przy klasyfikacji.

Poprawka 83
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 14 - ustęp 1 - litery a) i b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) substancje zawarte w mieszaninie 
wchodzą w powolną reakcję z gazami 
atmosferycznymi, zwłaszcza z tlenem, 

a) substancje zawarte w mieszaninie 
wchodzą w powolną reakcję z gazami 
atmosferycznymi, zwłaszcza z tlenem, 
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dwutlenkiem węgla, parą wodną, tworząc 
różne substancje;

dwutlenkiem węgla, parą wodną, tworząc 
różne niegroźne substancje;

b) substancje zawarte w mieszaninie 
wchodzą w powolną reakcję z innymi 
substancjami zawartymi w mieszaninie, 
tworząc różne substancje;

b) substancje zawarte w mieszaninie 
wchodzą w powolną reakcję z innymi 
substancjami zawartymi w mieszaninie, 
tworząc różne niegroźne substancje;

Or. en

Uzasadnienie

Należy zaznaczać możliwość powstania niebezpiecznych substancji.

Poprawka 84
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 15 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Z zastrzeżeniem ust. 3, w przypadku gdy 
można w sposób uzasadniony wymagać, 
aby dostawca substancji lub mieszaniny 
zapoznał się z nowymi informacjami 
naukowymi lub technicznymi, które uznał 
za odpowiednie i wiarygodne do celów 
oceny zgodnie z niniejszym rozdziałem i 
które dają podstawę do zmiany w 
klasyfikacji danej substancji lub 
mieszaniny, dostawca dokonuje nowej 
oceny informacji zgodnie z niniejszym 
rozdziałem.

1. Z zastrzeżeniem ust. 3, w przypadku gdy 
dostawca substancji lub mieszaniny 
zapoznaje się z nowymi informacjami 
naukowymi lub technicznymi, które uznał 
za odpowiednie i wiarygodne do celów 
oceny zgodnie z niniejszym rozdziałem i 
które dają podstawę do zmiany w 
klasyfikacji danej substancji lub 
mieszaniny, dostawca dokonuje nowej 
oceny informacji zgodnie z niniejszym 
rozdziałem.

Or. en

Uzasadnienie

Wykonalność.
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Poprawka 85
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 15 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Z zastrzeżeniem ust. 3, w przypadku gdy 
można w sposób uzasadniony wymagać, 
aby dostawca substancji lub mieszaniny 
zapoznał się z nowymi informacjami 
naukowymi lub technicznymi, które uznał 
za odpowiednie i wiarygodne do celów 
oceny zgodnie z niniejszym rozdziałem i 
które dają podstawę do zmiany w 
klasyfikacji danej substancji lub 
mieszaniny, dostawca dokonuje nowej 
oceny informacji zgodnie z niniejszym 
rozdziałem.

1. Z zastrzeżeniem ust. 3, w przypadku gdy 
dostawca substancji lub mieszaniny 
zapoznaje się z nowymi informacjami 
naukowymi lub technicznymi, które uznał 
za odpowiednie i wiarygodne do celów 
oceny zgodnie z niniejszym rozdziałem i 
które dają podstawę do zmiany w 
klasyfikacji danej substancji lub 
mieszaniny, dostawca dokonuje nowej 
oceny informacji zgodnie z niniejszym 
rozdziałem.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia lepszej wykonalności.

Poprawka 86
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 17 - ustęp 1 - litery d) do h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w stosownych przypadkach piktogramy 
określające rodzaj zagrożenia zgodnie z 
art. 19;

d) piktogramy określające rodzaj 
zagrożenia zgodnie z art. 19;

e) w stosownych przypadkach hasła 
ostrzegawcze zgodnie z art. 20;

e) hasła ostrzegawcze zgodnie z art. 20;

f) w stosownych przypadkach zwroty 
wskazujące rodzaj zagrożenia zgodnie z 
art. 21;

f) zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia 
zgodnie z art. 21;

g) w stosownych przypadkach zwroty g) zwroty wskazujące środki ostrożności 
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wskazujące środki ostrożności zgodnie z 
art. 22;

zgodnie z art. 22;

h) w stosownych przypadkach sekcję 
zawierającą informacje uzupełniające 
zgodnie z art. 27.

h) sekcję zawierającą informacje 
uzupełniające zgodnie z art. 27.

Or. en

Uzasadnienie

Klasyfikacja powinna zawsze odbywać się zgodnie ze stosownym artykułem, a nie tylko „w 
stosownych przypadkach”.

Poprawka 87
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 18 - ustęp 2 - akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli nazwa w nomenklaturze Iupac 
przekracza 100 znaków, można stosować 
nazwę zwyczajową, pod warunkiem że 
powiadomienie zgodnie z art. 41 obejmuje 
nazwę w nomenklaturze Iupac i stosowaną 
nazwę zwyczajową.

Jeżeli dostępna jest nazwa zwyczajowa, 
powinna być również wymieniona. Jeżeli 
nazwa w nomenklaturze Iupac przekracza 
100 znaków, można stosować nazwę 
zwyczajową, pod warunkiem że 
powiadomienie zgodnie z art. 41 obejmuje 
nazwę w nomenklaturze Iupac i stosowaną 
nazwę zwyczajową. 

Or. en

Uzasadnienie

Wiele chemikaliów posiada nazwę zwyczajową, która jest bardziej znana niż nazwa IUPAC, 
dlatego nazwa zwyczajowa powinna być również wymieniana.
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Poprawka 88
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 18 - ustęp 3 - litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) danych identyfikujących wszystkie 
substancje w mieszaninie, które 
wpływają na jej ostrą toksyczność, 
działanie żrące na skórę lub poważne 
uszkodzenie oka, działanie mutagenne 
dla komórek płciowych, 
rakotwórczość, działanie szkodliwe na 
rozrodczość, działanie uczulające na 
skórę i drogi oddechowe lub działanie 
toksyczne na narządy docelowe (Stot).

b) danych identyfikujących wszystkie 
substancje w mieszaninie, które wpływają 
na klasyfikację danej mieszaniny w 
odniesieniu do jej ostrej toksyczności, 
działania żrącego na skórę lub poważnego
uszkodzenia oka, działania mutagennego
dla komórek płciowych, rakotwórczości, 
działania szkodliwego na rozrodczość, 
działania uczulającego na skórę i drogi 
oddechowe lub działania toksycznego na 
narządy docelowe (Stot).

Or. en

Uzasadnienie

Celem zapewnienia przejrzystości tekstu − spójne z brzmieniem art. 18 ust. 3 ostatni akapit.

Poprawka 89
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 18 - ustęp 3 - litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) danych identyfikujących wszystkie 
substancje w mieszaninie, które wpływają 
na jej ostrą toksyczność, działanie żrące na 
skórę lub poważne uszkodzenie oka, 
działanie mutagenne dla komórek 
płciowych, rakotwórczość, działanie 
szkodliwe na rozrodczość, działanie 
uczulające na skórę i drogi oddechowe lub 
działanie toksyczne na narządy docelowe 
(Stot).

b) danych identyfikujących wszystkie 
substancje w mieszaninie, które wpływają 
na jej ostrą toksyczność, działanie żrące na 
skórę lub poważne uszkodzenie oka, 
działanie mutagenne dla komórek 
płciowych, rakotwórczość, działanie 
szkodliwe na rozrodczość, działanie 
uczulające na skórę i drogi oddechowe lub 
działanie toksyczne na narządy docelowe 
(Stot) lub udowodnione działanie 
zaburzające gospodarkę hormonalną.
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Or. en

Uzasadnienie

Etykietowanie chemikaliów zaburzających gospodarkę hormonalną, jeżeli dostępne są 
odpowiednie dane, ma istotne znaczenie dla konsumentów. 

Poprawka 90
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 19 - ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Piktogram określający zagrożenie 
odpowiedni dla każdej klasyfikacji jest 
wymieniony w tabelach wskazujących 
elementy etykiety wymagane dla każdej 
klasy zagrożeń w częściach 2, 3 i 4 
załącznika I.

3. Piktogram określający zagrożenie 
odpowiedni dla każdej klasyfikacji jest 
wymieniony w tabelach wskazujących 
elementy etykiety wymagane dla każdej 
klasy zagrożeń w załączniku I.

Or. en

Uzasadnienie

Powinna istnieć możliwość wykorzystania piktogramów określających zagrożenie dla każdej 
klasy zagrożeń ujętej w załączniku I, a nie tylko w częściach 2-4.

Poprawka 91
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 19 - ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Piktogram określający zagrożenie 
odpowiedni dla każdej klasyfikacji jest 
wymieniony w tabelach wskazujących 
elementy etykiety wymagane dla każdej 
klasy zagrożeń w częściach 2, 3 i 4 

3. Piktogram określający zagrożenie 
odpowiedni dla każdej klasyfikacji jest 
wymieniony w tabelach wskazujących 
elementy etykiety wymagane dla każdej 
klasy zagrożeń w załączniku I.



AM\710142PL.doc 35/96 PE402.685v01-00

PL

załącznika I.

Or. en

Uzasadnienie

Powinna istnieć możliwość wykorzystania piktogramów określających zagrożenie dla każdej 
klasy zagrożeń ujętej w załączniku I, a nie tylko w częściach 2-4.

Poprawka 92
Jens Holm

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 19 - ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Piktogram określający zagrożenie 
odpowiedni dla każdej klasyfikacji jest 
wymieniony w tabelach wskazujących 
elementy etykiety wymagane dla każdej 
klasy zagrożeń w częściach 2, 3 i 4 
załącznika I.

3. Piktogram określający zagrożenie 
odpowiedni dla każdej klasyfikacji jest 
wymieniony w tabelach wskazujących 
elementy etykiety wymagane dla każdej 
klasy zagrożeń w załączniku I.

Or. en

Uzasadnienie

Nawiązuje do logiki poprawki dotyczącej części 5 załącznika I tego samego autora. Brak 
odwołania do określonych części załącznika I nie wyklucza możliwości wykorzystania 
piktogramów w przypadku dodatkowych unijnych klas zagrożeń.

Poprawka 93
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 21 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Etykieta zawiera odpowiednie zwroty 
wskazujące rodzaj zagrożenia, określające 

(nie dotyczy polskiej wersji językowej)
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charakter zagrożeń, jakie stwarza 
niebezpieczna substancja lub mieszanina, 
w tym, w stosownych przypadkach, stopień 
zagrożenia.

Or. en

Uzasadnienie

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Poprawka 94
Anders Wijkman, Lena Ek, Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku, gdy substancja lub 
mieszanina sklasyfikowana jest zgodnie z 
częścią 5 załącznika I, zastosowanie mają 
następujące zasady:

W przypadku, gdy substancja lub 
mieszanina sklasyfikowana jest zgodnie 
z częścią 5 załącznika I, elementy etykiety 
zamieszcza się w sekcji poświęconej 
dodatkowym informacjom, zgodnie 
z art. 27.

a) piktogramu określającego zagrożenie 
nie zamieszcza się na etykiecie;

b) hasła ostrzegawcze, zwroty wskazujące 
rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące 
środki ostrożności zamieszcza się w sekcji 
poświęconej dodatkowym informacjom, 
zgodnie z art. 27.

Or. en

Uzasadnienie

Wykorzystanie piktogramów określających zagrożenie na etykietach substancji lub mieszanin
sklasyfikowanych zgodnie z częścią 5 załącznika I powinno być również możliwe.
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Poprawka 95
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku, gdy substancja lub 
mieszanina sklasyfikowana jest zgodnie z 
częścią 5 załącznika I, zastosowanie mają 
następujące zasady:

W przypadku, gdy substancja lub 
mieszanina sklasyfikowana jest zgodnie 
z częścią 5 załącznika I, elementy etykiety 
zamieszcza się w sekcji poświęconej 
dodatkowym informacjom, zgodnie 
z art. 27.

a) piktogramu określającego zagrożenie 
nie zamieszcza się na etykiecie;

b) hasła ostrzegawcze, zwroty wskazujące 
rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące 
środki ostrożności zamieszcza się w sekcji 
poświęconej dodatkowym informacjom, 
zgodnie z art. 27.

Or. en

Uzasadnienie

Wykorzystanie piktogramów określających zagrożenie na etykietach substancji lub mieszanin 
sklasyfikowanych zgodnie z częścią 5 załącznika I powinno być również możliwe.

Poprawka 96
Jens Holm

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku, gdy substancja lub 
mieszanina sklasyfikowana jest zgodnie z 
częścią 5 załącznika I, zastosowanie mają 
następujące zasady:

W przypadku, gdy substancja lub 
mieszanina sklasyfikowana jest zgodnie 
z częścią 5 załącznika I, elementy etykiety 
zamieszcza się w sekcji poświęconej 
dodatkowym informacjom, zgodnie z 
art. 27.

a) piktogramu określającego zagrożenie 
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nie zamieszcza się na etykiecie;
b) hasła ostrzegawcze, zwroty wskazujące 
rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące 
środki ostrożności zamieszcza się w sekcji 
poświęconej dodatkowym informacjom, 
zgodnie z art. 27.

Or. en

Poprawka 97
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 23 - litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) hasła ostrzegawcze, zwroty wskazujące 
rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące 
środki ostrożności zamieszcza się w sekcji 
poświęconej dodatkowym informacjom, 
zgodnie z art. 27.

b) elementy etykietowania zamieszcza się 
na etykiecie w sekcji poświęconej 
dodatkowym informacjom, zgodnie z 
art. 27.

Or. fr

Uzasadnienie

Dla spójności nowej europejskiej polityki chemicznej podstawowe znaczenie ma zapewnienie 
zgodności poziomu uwzględnienia SVHC (substancji wzbudzających szczególnie duże obawy) 
każdego z tych rozporządzeń. W związku z tym wprowadzenie obowiązków w zakresie 
etykietowania umożliwiłoby również: 
(i) większą skuteczność strategii UE dotyczącej zmniejszenia ryzyka w zakresie PBT/ vPvB; 
(ii) zapewnienie jednolitego poziomu informacji odpowiedniego do poziomu zagrożenia 
związanego z tymi SVHC; oraz
(iii) zwiększenie wiarygodności systemu klasyfikacji i etykietowania produktów chemicznych.



AM\710142PL.doc 39/96 PE402.685v01-00

PL

Poprawka 98
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 26 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dostawca danej substancji lub 
mieszaniny może złożyć do Agencji 
wniosek o stosowanie identyfikatora 
produktu odnoszącego się do substancji lub 
mieszaniny w postaci albo nazwy 
określającej najważniejsze funkcyjne grupy 
chemiczne albo nazwy zwyczajowej 
produktu, jeżeli jest w stanie wykazać, że 
ujawnienie na etykiecie chemicznych 
danych identyfikujących daną substancję 
lub mieszaninę zagraża poufnemu 
charakterowi jego działalności, w 
szczególności własności intelektualnej.

1. Dostawca danej substancji lub 
mieszaniny może złożyć do Agencji 
wniosek o stosowanie identyfikatora 
produktu odnoszącego się do substancji lub 
mieszaniny w postaci albo nazwy 
określającej najważniejsze funkcyjne grupy 
chemiczne albo nazwy zwyczajowej 
produktu, jeżeli jest w stanie wykazać, że 
ujawnienie na etykiecie chemicznych 
danych identyfikujących daną niegroźną 
substancję lub niegroźną mieszaninę 
zagraża poufnemu charakterowi jego 
działalności, w szczególności własności 
intelektualnej.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku substancji niebezpiecznych obowiązek etykietowania nie powinien być 
złagodzony. Ryzyko handlowe może stanowić powód tylko w przypadku niegroźnych 
substancji.

Poprawka 99
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 26 - ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Ustęp 1 nie ma zastosowania do 
substancji określonych jako zgodne 
z kryteriami, o których mowa w art. 57 
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

Or. en
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Uzasadnienie

Ukrywanie ze względu na tajemnicę handlową nazwy substancji wzbudzającej szczególnie 
duże obaw, jak np. substancji rakotwórczej, mutagennej lub szkodliwej na rozrodczość, nie 
powinno być możliwe.

Poprawka 100
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 26 - ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Agencja może wymagać dalszych 
informacji od dostawcy składającego 
wniosek, jeżeli informacje te są konieczne 
do podjęcia decyzji. Agencja powiadamia 
osobę składającą wniosek o swojej decyzji 
w ciągu sześciu tygodniu od złożenia 
wniosku lub otrzymania wymaganych 
dodatkowo informacji. Jeżeli Agencja nie 
podejmie żadnej decyzji w wyznaczonym 
czasie, korzystanie z nazwy, której dotyczył 
wniosek, uznaje się za dozwolone.

3. Agencja może wymagać dalszych 
informacji od dostawcy składającego 
wniosek, jeżeli informacje te są konieczne 
do podjęcia decyzji. Agencja powiadamia 
osobę składającą wniosek o swojej decyzji 
w ciągu sześciu tygodniu od złożenia 
wniosku lub otrzymania wymaganych 
dodatkowo informacji.

Or. en

Uzasadnienie

Przyznany Komisji margines swobody nie powinien stanowić zagrożenia dla zdrowia 
obywateli.

Poprawka 101
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 26 - ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli Agencja nie przyjmuje wniosku, 
informuje o tym fakcie producenta lub 
importera co najmniej cztery tygodnie 
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przed zamierzonym ujawnieniem 
informacji. Od decyzji odrzucającej 
wniosek można złożyć odwołanie zgodnie 
z art. 92 i 93 rozporządzenia (WE) nr 
1907/2006. Odwołanie ma skutek 
zawieszający, a dane nie zostaną 
opublikowane.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia producentom i importerom prawa do odwołania.

Poprawka 102
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 26 - ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli Agencja nie przyjmuje wniosku, 
informuje o tym fakcie producenta lub 
importera co najmniej cztery tygodnie 
przed zamierzonym ujawnieniem 
informacji. Od decyzji odrzucającej 
wniosek można złożyć odwołanie zgodnie 
z art. 92 i 93 rozporządzenia (WE) nr 
1907/2006. Odwołanie ma skutek 
zawieszający, a dane nie zostaną 
opublikowane.

Or. en

Uzasadnienie

Prawo do wniesienia odwołania; ochrona poufnych informacji handlowych.
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Poprawka 103
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 27 - ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W sekcji poświęconej informacjom 
uzupełniającym na etykiecie dostawca 
może zamieścić informacje uzupełniające 
inne niż te, o których mowa w ust. 1 i 2, 
pod warunkiem, że informacje te nie 
spowodują trudności w rozróżnieniu 
elementów etykiety, o których mowa w 
art. 17 ust. 1 lit. a)-g), a także że podawać 
będą dalsze szczegóły oraz nie będą 
zaprzeczać ani budzić wątpliwości 
dotyczących ważności informacji 
określonych przez te elementy.

3. W sekcji poświęconej informacjom 
uzupełniającym na etykiecie dostawca 
może zamieścić informacje uzupełniające 
inne niż te, o których mowa w ust. 1 i 2, 
pod warunkiem, że informacje te nie 
spowodują trudności w rozróżnieniu 
elementów etykiety, o których mowa w 
art. 17 ust. 1 lit. a)-g), a także że podawać 
będą dalsze szczegóły oraz nie będą 
zaprzeczać ani budzić wątpliwości 
dotyczących ważności informacji 
określonych przez te elementy. Zakazane 
jest podawanie wszelkich informacji 
wprowadzających w błąd lub dodatkowych 
informacji dotyczących nieprawdziwych 
skutków dla zdrowia lub środowiska.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapobiegać podawaniu nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd dodatkowych 
informacji.

Poprawka 104
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 30 - ustęp 2 - akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku, gdy substancja lub 
mieszanina jest sprzedawana ogółowi 
społeczeństwa, wówczas na etykiecie w 
stosownych przypadkach należy zamieścić 
jeden zwrot wskazujący środki ostrożności 
dotyczący usuwania tej substancji lub 

2. W przypadku, gdy substancja lub 
mieszanina jest sprzedawana ogółowi 
społeczeństwa, wówczas na etykiecie
należy zamieścić jeden zwrot wskazujący 
środki ostrożności dotyczący usuwania tej 
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mieszaniny. substancji lub mieszaniny.

Or. en

Uzasadnienie

Umieszczanie zwrotu wskazującego środki ostrożności nie powinno zależeć od tego czy jest to 
stosowne czy nie, ale powinno zawsze mieć miejsce. 

Poprawka 105
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 31 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku opakowań o pojemności 
do 125 ml zwroty wskazujące rodzaj 
zagrożenia oraz zwroty wskazujące środki 
ostrożności nie są zamieszczone na 
etykiecie, jeżeli substancja lub mieszanina 
sklasyfikowana jest jako:

skreślony

a) gaz łatwopalny kategorii 2;

b) substancja ciekła łatwopalna 
kategorii 2 lub 3;
c) substancja stała łatwopalna kategorii 1 
lub 2;

d) substancje, które w kontakcie z wodą 
wydzielają gazy łatwopalne kategorii 2 lub 
3;

e) substancja ciekła utleniająca 
kategorii 2 lub 3;

f) substancja stała utleniająca kategorii 2 
lub 3;

g) substancja o ostrej toksyczności 
kategorii 4, jeżeli substancji lub mieszanin 
nie dostarcza się ogółowi społeczeństwa;
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h) substancja działająca drażniąco na 
skórę kategorii 2;

i) substancja działająca drażniąco na oczy 
kategorii 2;

j) substancja o ostrej toksyczności dla 
środowiska wodnego kategorii 1;

k) substancja o przewlekłej toksyczności 
dla środowiska wodnego kategorii 1, 2, 3 i 
4.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz zwroty wskazujące środki ostrożności mogą 
być stosowane na opakowaniach o pojemności 125 ml lub mniej substancji lub mieszanin 
zaliczanych do kategorii 1, powinno to również mieć zastosowanie dla substancji lub 
mieszanin zaliczanych do niższych kategorii. 

Poprawka 106
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 31 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku opakowań o pojemności 
do 125 ml zwroty wskazujące rodzaj 
zagrożenia oraz zwroty wskazujące środki 
ostrożności nie są zamieszczone na 
etykiecie, jeżeli substancja lub mieszanina 
sklasyfikowana jest jako:

1. W przypadku opakowań o pojemności 
do 100 ml zwroty wskazujące rodzaj 
zagrożenia oraz zwroty wskazujące środki 
ostrożności nie są zamieszczone na 
etykiecie, jeżeli substancja lub mieszanina 
sklasyfikowana jest jako:

a) gaz łatwopalny kategorii 2; a) gaz łatwopalny kategorii 2;

b) substancja ciekła łatwopalna kategorii 2 
lub 3;

b) substancja ciekła łatwopalna kategorii 2 
lub 3;

c) substancja stała łatwopalna kategorii 1 
lub 2;

c) substancja stała łatwopalna kategorii 2;
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d) substancje, które w kontakcie z wodą 
wydzielają gazy łatwopalne kategorii 2 lub 
3;

d) substancje, które w kontakcie z wodą 
wydzielają gazy łatwopalne kategorii 2 lub 
3;

e) substancja ciekła utleniająca kategorii 2 
lub 3;

e) substancja ciekła utleniająca kategorii 2 
lub 3;

f) substancja stała utleniająca kategorii 2 
lub 3;

f) substancja stała utleniająca kategorii 2 
lub 3;

g) substancja o ostrej toksyczności 
kategorii 4, jeżeli substancji lub mieszanin 
nie dostarcza się ogółowi społeczeństwa;

g) substancja o ostrej toksyczności 
kategorii 4, jeżeli substancji lub mieszanin 
nie dostarcza się ogółowi społeczeństwa;

h) substancja działająca drażniąco na skórę 
kategorii 2;

h) substancja działająca drażniąco na skórę 
kategorii 2;

i) substancja działająca drażniąco na oczy 
kategorii 2;

i) substancja działająca drażniąco na oczy 
kategorii 2;

j) substancja o ostrej toksyczności dla 
środowiska wodnego kategorii 1;

k) substancja o przewlekłej toksyczności 
dla środowiska wodnego kategorii 1, 2, 3 i 
4.

k) substancja o przewlekłej toksyczności 
dla środowiska wodnego kategorii 1, 2, 3 i 
4.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska limit należy zmniejszyć do 100 
ml. Substancja stała łatwopalna kategorii 1 może powodować wypadki, a substancja o ostrej 
toksyczności dla środowiska wodnego kategorii 1 stanowi duże zagrożenie dla środowiska 
naturalnego i w związku z tym kategorie te nie powinny podlegać zwolnieniu.

Poprawka 107
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 31 - ustęp 1 - litera k)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) substancja o przewlekłej toksyczności 
dla środowiska wodnego kategorii 1, 2, 3 i 

k) substancja o przewlekłej toksyczności 
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4. dla środowiska wodnego kategorii 1 i 2.

Or. en

Uzasadnienie

Substancje o przewlekłej toksyczności dla środowiska wodnego kategorii 3 i 4 nie posiadają 
piktogramu ostrzegawczego; jeżeli na opakowaniu brakuje ostrzeżenia o zagrożeniu, 
użytkownicy nie będą świadomi istnienia tego szczególnego zagrożenia. Proponowana 
poprawka odzwierciedla obecną praktykę w dyrektywie o preparatach niebezpiecznych, 
stosowaną do mieszanin z kategorii R10 lub R52/53, tj. klasyfikację, której nie towarzyszą 
symbole informujące o zagrożeniu.

Poprawka 108
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 31 - ustęp 1 - litera k)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) substancja o przewlekłej toksyczności 
dla środowiska wodnego kategorii 1, 2, 3 i 
4.

k) substancja o przewlekłej toksyczności 
dla środowiska wodnego kategorii 1 i 2.

Or. en

Uzasadnienie

Substancje o przewlekłej toksyczności dla środowiska wodnego kategorii 3 i 4 nie posiadają 
piktogramu ostrzegawczego; jeżeli na opakowaniu brakuje ostrzeżenia o zagrożeniu, 
użytkownicy nie będą świadomi istnienia tego szczególnego zagrożenia. Proponowana 
poprawka odzwierciedla obecną praktykę w dyrektywie o preparatach niebezpiecznych, 
stosowaną do mieszanin z kategorii R10 lub R52/53, tj. klasyfikację, której nie towarzyszą 
symbole informujące o zagrożeniu. Poprawka powiązana z inną poprawką dotyczącą 
powyższego ustępu tego samego autora.
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Poprawka 109
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 31 - ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W przypadku opakowań o pojemności 
125 ml lub mniejszych, zwroty wskazujące 
środki ostrożności nie muszą być 
umieszczane na etykiecie, jeżeli 
substancja lub mieszanina sklasyfikowana 
jest jako substancja o przewlekłej 
toksyczności dla środowiska wodnego 
kategorii 3 i 4.

Or. en

Uzasadnienie

Substancje o przewlekłej toksyczności dla środowiska wodnego kategorii 3 i 4 nie posiadają 
piktogramu ostrzegawczego; jeżeli na opakowaniu brakuje ostrzeżenia o zagrożeniu, 
użytkownicy nie będą świadomi istnienia tego szczególnego zagrożenia.  Proponowana 
poprawka odzwierciedla obecną praktykę w dyrektywie o preparatach niebezpiecznych, 
stosowaną do mieszanin z kategorii R10 lub R52/53, tj. klasyfikację, której nie towarzyszą 
symbole informujące o zagrożeniu.

Poprawka 110
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 31 - ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W przypadku opakowań o pojemności 
125 ml lub mniejszych, zwroty wskazujące 
środki ostrożności nie muszą być 
umieszczane na etykiecie, jeżeli 
substancja lub mieszanina sklasyfikowana 
jest jako substancja o przewlekłej 
toksyczności dla środowiska wodnego 
kategorii 3 i 4.



PE402.685v01-00 48/96 AM\710142PL.doc

PL

Or. en

Uzasadnienie

Substancje o przewlekłej toksyczności dla środowiska wodnego kategorii 3 i 4 nie posiadają 
piktogramu ostrzegawczego; jeżeli na opakowaniu brakuje ostrzeżenia o zagrożeniu, 
użytkownicy nie będą świadomi istnienia tego szczególnego zagrożenia.  Proponowana 
poprawka odzwierciedla obecną praktykę w dyrektywie o preparatach niebezpiecznych, 
stosowaną do mieszanin z kategorii R10 lub R52/53, tj. klasyfikację, której nie towarzyszą 
symbole informujące o zagrożeniu.

Poprawka 111
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 31 - ustęp 2 - litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku, gdy opakowanie jest zbyt 
małe lub z innych powodów nie nadaje się 
do tego, aby zamieścić na nim etykietę, 
warunki dotyczące zamieszczania 
elementów etykiety;

a) w przypadku, gdy opakowanie jest zbyt 
małe lub z innych powodów nie nadaje się 
do tego, aby zamieścić na nim etykietę, 
warunki dotyczące zamieszczania 
elementów etykiety na oddzielnej karcie 
dołączonej do opakowania;

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie, że elementy etykiety powinny się znajdować na oddzielnej karcie, jeżeli nie mogą 
zostać umieszczone na samej etykiecie.

Poprawka 112
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 31 - ustęp 2 - litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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b) w przypadku, gdy zawartość 
opakowania jest inna niż 125 ml, nie 
stanowiąc zagrożenia dla pracowników 
bądź zdrowia ludzkiego czy środowiska, 
ilości oraz odpowiednie zwolnienia z 
obowiązku etykietowania dotyczące 
substancji i mieszanin sklasyfikowanych 
następująco:

skreślona

i) gazy łatwopalne;

ii) gazy utleniające;

iii) substancje ciekłe łatwopalne;

iv) substancje stałe łatwopalne;

v) substancje, które w kontakcie z wodą 
wydzielają gazy łatwopalne;

vi) substancje ciekłe utleniające;

vii) substancje stałe utleniające;

viii) substancja o ostrej toksyczności 
kategorii 4;

ix) substancja działająca drażniąco na 
skórę kategorii 2;

x) substancja działająca drażniąco na 
oczy kategorii 2;

xi) substancje szkodliwe dla środowiska.

Or. en

Uzasadnienie

Etykietowanie powinno opierać się na nieodłącznych właściwościach substancji lub 
mieszaniny, a nie na stwarzanym zagrożeniu. Powinno również mieć zastosowanie bez 
względu na ilość znajdującą się w opakowaniu. 
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Poprawka 113
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 31 - ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na wniosek Komisji Agencja 
opracowuje i przedstawia Komisji projekt 
następujących wyjątków od obowiązku 
etykietowania, o którym mowa w art. 17 i 
34: 

2. Na wniosek Komisji Agencja 
opracowuje i przedstawia Komisji projekt 
wyjątków od obowiązku etykietowania, o 
którym mowa w art. 17 i 34, w przypadku, 
gdy zawartość opakowania jest inna niż 
125 ml, nie stanowiąc zagrożenia dla 
pracowników bądź zdrowia ludzkiego czy 
środowiska, ilości oraz odpowiednie 
zwolnienia z obowiązku etykietowania 
dotyczące substancji i mieszanin 
sklasyfikowanych następująco:

a) w przypadku, gdy opakowanie jest zbyt 
małe lub z innych powodów nie nadaje się 
do tego, aby zamieścić na nim etykietę, 
warunki dotyczące zamieszczania 
elementów etykiety;

b) w przypadku, gdy zawartość 
opakowania jest inna niż 125 ml, nie 
stanowiąc zagrożenia dla pracowników 
bądź zdrowia ludzkiego czy środowiska, 
ilości oraz odpowiednie zwolnienia z 
obowiązku etykietowania dotyczące 
substancji i mieszanin sklasyfikowanych 
następująco:

i) gazy łatwopalne;
ii) gazy utleniające;
iii) substancje ciekłe łatwopalne;
iv) substancje stałe łatwopalne;
v) substancje, które w kontakcie z wodą 
wydzielają gazy łatwopalne;
vi) substancje ciekłe utleniające;
vii) substancje stałe utleniające;
viii) substancja o ostrej toksyczności 
kategorii 4;
ix) substancja działająca drażniąco na 
skórę kategorii 2;
x) substancja działająca drażniąco na oczy 

i) gazy łatwopalne;
ii) gazy utleniające;
iii) substancje ciekłe łatwopalne;
iv) substancje stałe łatwopalne;
v) substancje, które w kontakcie z wodą 
wydzielają gazy łatwopalne;
vi) substancje ciekłe utleniające;
vii) substancje stałe utleniające;
viii) substancja o ostrej toksyczności 
kategorii 4;
ix) substancja działająca drażniąco na 
skórę kategorii 2;
x) substancja działająca drażniąco na oczy 
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kategorii 2;
xi) substancje szkodliwe dla środowiska.

kategorii 2;
xi) substancje szkodliwe dla środowiska.

2a. Jeżeli opakowanie ma nieodpowiedni 
kształt lub jest tak małe, że umieszczenie 
na nim etykiety jest niemożliwe ze 
względów technicznych, informacje 
określające zagrożenie zostaną 
zamieszczone w inny odpowiedni sposób, 
np. za pomocą dołączanej przywieszki. 
Jeżeli jest to wykonalne, pełne informacje 
na temat zagrożenia należy umieścić na 
co najmniej jednej warstwie opakowania.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane rozporządzenie wspólnotowe dotyczące GHS przewiduje zwiększenie liczby 
elementów etykiety w stosunku do dzisiejszych wymogów. W związku z tym, jeżeli opakowanie 
jest za małe lub w inny sposób uniemożliwia umieszczenie wymaganej etykiety, spełnienie 
wymogów określonych w art. 34 może okazać się niemożliwe. Kwestia ta została uznana przez 
Komisję, jednak rozpatrywana jest jedynie w kategoriach potencjalnego wymogu w 
przyszłości. Proponowany tekst jest zgodny z projektem tekstu ocenianego obecnie przez 
międzysesyjną grupę ds. etykietowania małych opakowań Komitetu Ekspertów ONZ ds. 
Globalnie Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Etykietowania Chemikaliów.

Poprawka 114
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 31 - ustęp 2 - litera b) - część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku, gdy zawartość 
opakowania jest inna niż 125 ml, nie 
stanowiąc zagrożenia dla pracowników 
bądź zdrowia ludzkiego czy środowiska, 
ilości oraz odpowiednie zwolnienia z 
obowiązku etykietowania dotyczące 
substancji i mieszanin sklasyfikowanych 
następująco:

b) w przypadku, gdy zawartość 
opakowania jest inna niż 100 ml, nie 
stanowiąc zagrożenia dla pracowników 
bądź zdrowia ludzkiego czy środowiska, 
ilości oraz odpowiednie zwolnienia z 
obowiązku etykietowania dotyczące
substancji i mieszanin sklasyfikowanych 
następująco:

Or. en
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Uzasadnienie

W celu zapewnienia ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska limit należy zmniejszyć do 100 
ml.

Poprawka 115
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opakowania przeznaczone dla ogółu 
społeczeństwa, na których zamieszczenie 
etykiety zgodnie z art. 34 jest fizycznie 
niemożliwe, są zwolnione z obowiązku 
posiadania etykiety pod warunkiem, że do 
opakowania dołączona jest dokładna i 
zrozumiała instrukcja użytkowania 
zawierająca, w stosownych przypadkach, 
instrukcje dotyczące usuwania oraz pod 
warunkiem, że opakowanie zawiera 
substancje lub mieszaniny sklasyfikowane 
według następujących klas i kategorii 
zagrożeń zawartych w załączniku I:

Opakowania przeznaczone dla ogółu 
społeczeństwa, na których zamieszczenie 
etykiety zgodnie z art. 34 jest fizycznie 
niemożliwe, są zwolnione z obowiązku 
posiadania etykiety pod warunkiem, że do 
opakowania dołączona jest oddzielna karta 
informacyjna z informacjami 
umieszczanymi na etykiecie oraz dokładna 
i zrozumiała instrukcja użytkowania 
zawierająca, w odpowiednich 
przypadkach, instrukcje dotyczące 
usuwania.

a) Sekcja 3.1 toksyczność ostra, 
kategoria 1, 2 lub 3;

b) Sekcja 3.2 działanie żrące na skórę 
kategoria 1;

c) Sekcja 3.8 działanie toksyczne na 
narządy docelowe (Stot) – narażenie 
jednorazowe, kategoria 1;

d) Sekcja 3.9 działanie toksyczne na 
narządy docelowe (Stot) – wielokrotne 
narażenie, kategoria 1.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli etykieta nie może zostać umieszczona na opakowaniu, odpowiednie informacje należy 
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umieścić na oddzielnej karcie. Umieszczanie instrukcji dotyczącej usuwania nie powinno 
zależeć od tego czy jest to stosowne czy nie, lecz raczej od tego, czy takie informacje dotyczą 
danego przypadku. Trudno zrozumieć, dlaczego zwolnienie to miałoby mieć zastosowanie do 
niektórych klas zagrożeń kategorii 1, a nie do innych klas zagrożeń lub do niższych kategorii.

Poprawka 116
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 32 - ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Opakowania substancji i mieszanin 
przeznaczone dla ogółu społeczeństwa, 
które spełniają kryteria przewidziane dla 
klasy zagrożenia 2.16 są zwolnione z 
obowiązku posiadania etykiety 
określającej to zagrożenie pod 
warunkiem, że zastosowano zarówno 
opakowanie zewnętrzne, jak i wewnętrzne, 
a na opakowaniu zewnętrznym widnieje 
piktogram zgodny z zasadami dotyczącymi 
transportu towarów niebezpiecznych, o 
których mowa w rozporządzeniu (EWG) 
nr 3922/91 oraz w dyrektywie 94/55/WE, 
dyrektywie 96/49/WE i dyrektywie 
2002/59/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Oznakowanie „działanie korodujące na metale” nie ma znaczenia przy dostawach - klasa 
zagrożenia 2.16 to nowy wymóg, który nie został ujęty w dyrektywie o substancjach 
niebezpiecznych ani w dyrektywie o niebezpiecznych preparatach, a jedynie w 
rozporządzeniach dotyczących transportu. Właściwość ta jest istotna jedynie przy transporcie 
i magazynowaniu ilości masowych, tzn. nie ma zastosowania do pojedynczych opakowań 
detalicznych. Do tej klasy zagrożenia przypisany jest piktogram dotyczący działania
korodującego, ale konsumenci mogą mylić ten symbol z oznakowaniem dotyczącym żrącego 
działania na skórę lub poważnego uszkodzenia oczu.
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Poprawka 117
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 32 - ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Dla niektórych mieszanin 
sklasyfikowanych jako niebezpieczne dla
środowiska można określić, zgodnie 
z procedurą, o której mowa w art. 53, 
wyłączenia od niektórych przepisów 
dotyczących etykietowania 
środowiskowego lub szczególnych 
przepisów w odniesieniu do etykietowania 
środowiskowego pod warunkiem, że 
można wykazać, iż następuje zmniejszenie 
wpływu na środowisko. Takie wyłączenia 
lub przepisy szczegółowe zostały określone 
w części 2 załącznika II.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zgodna z art. 10 ust. 3 dyrektywy o preparatach niebezpiecznych.

Poprawka 118
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 33 - ustępy 1 i 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostawca substancji lub mieszaniny 
aktualizuje etykietę niezwłocznie po 
wprowadzeniu jakichkolwiek zmian do 
klasyfikacji i etykietowania substancji lub 
mieszaniny.

Dostawca substancji lub mieszaniny 
podejmuje wszelkie odpowiednie środki 
w celu aktualizacji etykiety po 
wprowadzeniu jakichkolwiek zmian do 
klasyfikacji i etykietowania substancji lub 
mieszaniny, niezwłocznie i w każdym razie 
przed upływem dwunastu miesięcy po 
zmianie klasyfikacji.

Dostawca mieszaniny, o której mowa w 
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art. 24 aktualizuje etykietę niezwłocznie 
po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian do 
klasyfikacji substancji i etykietowania 
mieszaniny.

Or. en

Uzasadnienie

Wszelkie zmiany w klasyfikacji substancji i mieszanin powinny prowadzić do niezwłocznego 
uaktualniania etykiet. Dostawca powinien reagować możliwie najszybciej, lecz nawet w 
najmniej pilnych przypadkach (np. uaktualnienie adresu pocztowego producenta) przed 
upływem jasno określonego terminu. Dla bezpieczeństwa etykiety powinny być aktualizowane 
jak najszybciej po dokonaniu tego rodzaju zmian.

Poprawka 119
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 33 - akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszy artykuł pozostaje bez uszczerbku
dla dyrektyw 91/414/WE i 98/8/WE.

Niniejszy artykuł ma zastosowanie 
niezależnie od art. 4 niniejszego 
rozporządzenia i przepisów
dyrektyw 91/414/WE i 98/8/WE.

Or. fr

Uzasadnienie

Jedną z podstawowych zasad obecnego aktu prawnego jest harmonizacja klasyfikacji i 
etykietowania substancji chemicznych i mieszanek w celu zapobieżenia wszelkim zakłóceniom 
wspólnego rynku. Klasyfikacja według producenta przewidziana w art. 4 rozporządzenia jest 
jedną z podstawowych zasad mających na celu zapewnienie zharmonizowanej klasyfikacji w 
całej Unii Europejskiej. Dlatego też zasada ta powinna obowiązywać bez wyjątku w 
odniesieniu do wszystkich substancji i mieszanek wchodzących w zakres zastosowania 
niniejszego rozporządzenia.
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Poprawka 120
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 36a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 36a
Etykietowanie detergentów

Zasady etykietowania przewidziane w 
niniejszym tytule nie naruszają 
postanowień rozporządzenia (WE) nr 
648/2004.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka powiązana z 41 punktem preambuły. Rozporządzenie w sprawie detergentów 
zawiera szczególne przepisy dotyczące etykietowania detergentów, których należy 
przestrzegać.

Poprawka 121
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 37 - ustęp 1 - litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opakowanie jest zaprojektowane i 
skonstruowane w taki sposób, by jego 
zawartość nie mogła się wydostać na 
zewnątrz, z wyjątkiem przypadków, w 
których zaleca się stosowanie innych 
bardziej szczegółowo określonych 
urządzeń bezpieczeństwa;

a) opakowanie jest zaprojektowane i 
skonstruowane w taki sposób, by w trakcie 
normalnego obchodzenia się z nim i 
użytkowania jego zawartość nie mogła się 
wydostać na zewnątrz, z wyjątkiem 
przypadków, w których zaleca się 
stosowanie innych bardziej szczegółowo
określonych urządzeń bezpieczeństwa;

Or. en
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Uzasadnienie

Przejrzystość tekstu.

Poprawka 122
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 37 - ustęp 1 - litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opakowanie jest zaprojektowane i 
skonstruowane w taki sposób, by jego 
zawartość nie mogła się wydostać na 
zewnątrz, z wyjątkiem przypadków, w 
których zaleca się stosowanie innych 
bardziej szczegółowo określonych 
urządzeń bezpieczeństwa;

a) opakowanie jest zaprojektowane 
i skonstruowane w taki sposób, by 
w trakcie normalnego obchodzenia się 
z nim i użytkowania jego zawartość nie 
mogła się wydostać na zewnątrz, 
z wyjątkiem przypadków, w których zaleca 
się stosowanie innych bardziej 
szczegółowo określonych urządzeń 
bezpieczeństwa;

Or. en

Uzasadnienie

Celem zapewnienia większej przejrzystości tekstu.

Poprawka 123
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 37 - ustęp 2 - akapity drugi do trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli pojemniki takie spełniają wymogi 
przewidziane w sekcji 3.1.1 załącznika II, 
są wyposażone w zamknięcie, którego 
dzieci nie są w stanie otworzyć, zgodnie z 
przepisami w sekcji 3.1.2, 3.1.3 i 3.1.4.2 
załącznika II.

Jeżeli pojemniki takie spełniają wymogi 
przewidziane w sekcji 3.1.1 załącznika II, 
są wyposażone w zamknięcie, którego 
dzieci nie są w stanie otworzyć, zgodnie z 
przepisami w sekcji 3.1.2, 3.1.3 i 3.1.4.2 
załącznika II, chyba że do danej 
mieszaniny mają zastosowanie szczególne 
przepisy dotyczące opakowań, w 



PE402.685v01-00 58/96 AM\710142PL.doc

PL

szczególności przepisy rozporządzenia 
(WE) nr 648/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 
2004 r. w sprawie detergentów1.

Jeżeli pojemniki takie spełniają wymogi 
przewidziane w sekcji 3.2.1 załącznika II, 
są wyposażone w znaki ostrzegające o 
niebezpieczeństwie wyczuwalne dotykiem, 
zgodnie z przepisami sekcji 3.2.1 
załącznika II.

Jeżeli pojemniki takie spełniają wymogi 
przewidziane w sekcji 3.2.1 załącznika II, 
są wyposażone w znaki ostrzegające o 
niebezpieczeństwie wyczuwalne dotykiem, 
zgodnie z przepisami sekcji 3.2.1 
załącznika II, chyba że do danej 
mieszaniny mają zastosowanie szczególne 
przepisy dotyczące opakowań, zwłaszcza 
przepisy rozporządzenia (WE) nr 
648/2004.
1 Dz.U. L 104 z 8.04.2004, str. 1. 
Rozporządzenie zmienione 
rozporządzeniem (WE) nr 907/2006 
Komisji (Dz.U. L 168 z 21.06.200, str. 5).

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ta pozwala na uniknięcie pokrywania się przepisów rozporządzenia z przepisami 
zawartymi w innych dyrektywach i rozporządzeniach UE.

Poprawka 124
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 40 - tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Treść opinii i decyzji dotyczących 
zharmonizowanej klasyfikacji i 
etykietowania w załączniku VI; dostępność 
informacji

Treść opinii i decyzji dotyczących 
zharmonizowanej klasyfikacji i 
etykietowania w trzeciej części
załącznika VI; dostępność informacji

Or. fr
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Uzasadnienie

Wniosek Komisji nadaje moc obowiązującą trzeciej części załącznika VI. Proponuje się 
utworzenie części czwartej, która zawierałaby klasyfikacje i etykietowanie substancji 
niebezpiecznych, które zostały już zharmonizowane na poziomie wspólnotowym mocą 
dyrektywy 67/548/EWG w zakresie innych kategorii ryzyka, niż zagrożenia wymienione w art. 
38. Część czwarta załącznika VI byłaby traktowana jako niewiążący instrument odniesienia 
wykorzystywany przez władze i producentów.

Poprawka 125
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 40 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 40 a
Klasyfikacja i etykietowanie substancji 
niebezpiecznych zgodnie z dyrektywą 

67/548/EWG w odniesieniu do innych 
kategorii zagrożeń niż określone w art. 38 

ust. 1.
Dostawcy mogą stosować klasyfikacje i 
etykietowanie wymienione w czwartej 
części załącznika VI.
Jeżeli dostawca zdecyduje nie stosować 
tych klasyfikacji i etykietowania, jest 
zobowiązany dokonać ponownej oceny 
substancji lub mieszaniny w oparciu o 
kryteria, o których mowa w częściach 2 do 
5 załącznika I.

Or. fr

Uzasadnienie

Wniosek Komisji nadaje moc wiążącą trzeciej części załącznika VI. Proponuje się utworzenie 
części czwartej, która zawierałaby klasyfikacje i etykietowanie substancji niebezpiecznych, 
które zostały już zharmonizowane na poziomie wspólnotowym mocą dyrektywy 67/548/EWG 
w zakresie innych kategorii ryzyka, niż zagrożenia wymienione w art. 38. Część czwarta 
załącznika VI byłaby traktowana jako niewiążący instrument odniesienia wykorzystywany 
przez władze i producentów.
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Poprawka 126
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 41 - ustęp 1 - część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdy producent lub importer albo 
grupa producentów lub importerów, 
zwany(-a) dalej „zgłaszającymi”, 
wprowadzający(-a) do obrotu substancję 
podlegającą rejestracji zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 lub 
substancję sklasyfikowaną jako 
niebezpieczną, lub w mieszaninie, w której 
jej zawartość przekracza granice stężeń 
określone w dyrektywie 1999/45/WE lub, 
w stosownych przypadkach, w niniejszym 
rozporządzeniu, co prowadzi do 
sklasyfikowania mieszaniny jako 
niebezpiecznej, zgłasza Agencji 
następujące informacje w celu włączenia 
jej do wykazu zgodnie z art. 43:

1. Każdy producent lub importer albo 
grupa producentów lub importerów, 
zwany(-a) dalej „zgłaszającymi”, 
wprowadzający(-a) do obrotu substancję 
podlegającą rejestracji zgodnie z art. 6 ust. 
1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 
w ilości przekraczającej 1 tonę rocznie lub 
substancję sklasyfikowaną jako 
niebezpieczną, lub w mieszaninie, w której 
jej zawartość przekracza granice stężeń 
określone w dyrektywie 1999/45/WE lub, 
w stosownych przypadkach, w niniejszym 
rozporządzeniu, co prowadzi do 
sklasyfikowania mieszaniny jako 
niebezpiecznej, zgłasza agencji następujące 
informacje w celu włączenia jej do wykazu 
zgodnie z art. 43:

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 6 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 ustanawia obowiązek rejestracji substancji 
przekraczającej limit jednej tony. W świetle przepisów rozporządzenia REACH oraz 
szczegółowych ocen, na podstawie których limit ten został ustalony, taki sam limit powinien 
mieć zastosowanie w odniesieniu do dostarczania agencji informacji wymaganych przez 
system GHS. Jednakże limit w wysokości jednej tony nie powinien mieć zastosowania do 
substancji i mieszanin sklasyfikowanych jako niebezpieczne.
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Poprawka 127
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 41 - ustęp 1 - akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdy producent lub importer albo 
grupa producentów lub importerów, 
zwany(-a) dalej „zgłaszającymi”, 
wprowadzający(-a) do obrotu substancję 
podlegającą rejestracji zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 lub 
substancję sklasyfikowaną jako 
niebezpieczną, lub w mieszaninie, w której 
jej zawartość przekracza granice stężeń 
określone w dyrektywie 1999/45/WE lub, 
w stosownych przypadkach, w niniejszym 
rozporządzeniu, co prowadzi do 
sklasyfikowania mieszaniny jako 
niebezpiecznej, zgłasza Agencji 
następujące informacje w celu włączenia 
jej do wykazu zgodnie z art. 43:

1. Każdy producent lub importer albo 
grupa producentów lub importerów, 
zwany(-a) dalej „zgłaszającymi”, 
wprowadzający(-a) do obrotu substancję 
sklasyfikowaną jako niebezpieczną
podlegającą rejestracji zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 lub,
w ilości przekraczającej jedną tonę 
rocznie, substancję sklasyfikowaną jako 
niebezpieczną, lub w mieszaninie, w której 
jej zawartość przekracza granice stężeń 
określone w dyrektywie 1999/45/WE lub, 
w stosownych przypadkach, w niniejszym 
rozporządzeniu, co prowadzi do 
sklasyfikowania mieszaniny jako 
niebezpiecznej, zgłasza Agencji 
następujące informacje w celu włączenia 
jej do wykazu zgodnie z art. 43:

Or. fr

Uzasadnienie

Obowiązek zgłoszenia Agencji w celach klasyfikacji od 01/12/2010 r. nie dotyczy wszystkich 
substancji podlegających rejestracji wprowadzanych na rynek, lecz jedynie substancji 
sklasyfikowanych jako niebezpieczne; w tym w ramach REACH. W dwóch ostatnich 
wymienionych przypadkach (substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne same w sobie lub 
w mieszaninie) należy przewidzieć wartość odcięcia (1 t/rok). Brak tej wartości 
spowodowałby niepewność prawną i wpłynąłby negatywnie na działalność badawczo-
rozwojową.
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Poprawka 128
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 41 - ustęp 1 - litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) jeżeli klasyfikacja różni się od 
klasyfikacji określonej w wykazie 
klasyfikacji i etykietowania - przyczyny 
takiej zmiany;

Or. en

Uzasadnienie

W myśl art. 16 dostawca może sklasyfikować substancję inaczej niż według klasyfikacji 
zawartej już w wykazie klasyfikacji i etykietowania, pod warunkiem, że przedstawi on powody 
dokonania innej klasyfikacji wraz ze zgłoszeniem zgodnie z art. 41. Ze względu na spójność 
powinno to znaleźć odzwierciedlenie w art. 41.

Poprawka 129
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 43 - ustęp 1 - akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zawarte w wykazie informacje odnoszące 
się do informacji, o których mowa w 
art. 119 ust. 1 rozporządzenia (WE) 
nr 1907/2006 są dostępne publicznie. 
Agencja udostępnia inne informacje o 
każdej substancji znajdującej się w 
wykazie podmiotom zgłaszającym i 
rejestrującym, które przedłożyły 
informacje na temat tej substancji zgodnie 
z art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
1907/2006. Ponadto udostępnia te 
informacje innym stronom z zastrzeżeniem 
art. 118 tego rozporządzenia.

Zawarte w wykazie informacje odnoszące 
się do informacji, o których mowa 
w art. 119 ust. 1 rozporządzenia (WE) 
nr 1907/2006 są dostępne publicznie 
w Internecie. Agencja udostępnia inne 
informacje o każdej substancji znajdującej 
się w wykazie podmiotom zgłaszającym 
i rejestrującym, które przedłożyły 
informacje na temat tej substancji zgodnie 
z art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
1907/2006. Ponadto udostępnia te 
informacje innym stronom z zastrzeżeniem 
art. 118 tego rozporządzenia.

Or. en
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Uzasadnienie

Najprostszym sposobem publicznego udostępnienia danych jest umieszczenie ich w Internecie.

Poprawka 130
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 43 - ustęp 3 - część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dodatkowo, oprócz informacji, o 
których mowa w ust. 1, w stosownych 
przypadkach Agencja rejestruje dla każdej 
pozycji następujące informacje:

(nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. en

Uzasadnienie

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Poprawka 131
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 45

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wyznaczają 
jednostkę lub jednostki odpowiedzialne za 
otrzymywanie informacji od dostawców, 
dotyczące m.in. składu chemicznego
mieszanin wprowadzanych do obrotu i 
sklasyfikowanych jako lub uważanych za 
niebezpieczne ze względu na ich wpływ na 
zdrowie lub ze względu na ich działanie 
fizyczne.

1. Państwa członkowskie wyznaczają 
jednostkę lub jednostki odpowiedzialne za
otrzymywanie informacji od dostawców 
odnośnie do mieszanin wprowadzanych do 
obrotu i sklasyfikowanych jako lub 
uważanych za niebezpieczne ze względu 
na ich wpływ na zdrowie lub ze względu 
na ich działanie fizyczne.

1a. Informacje, o których mowa w ust. 1, 
są prezentowane w formacie określonym 
w załączniku VII a1 i wystarczają do 
określenia medycznych środków 
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profilaktycznych i leczniczych, zwłaszcza 
w nagłych przypadkach.

2. Wyznaczone jednostki udzielają 
wymaganych gwarancji dotyczących 
zachowania poufności informacji, które 
otrzymują. Zezwala się na wykorzystanie 
takich informacji wyłącznie w celu 
zaspokojenia zapotrzebowania o 
charakterze medycznym, poprzez 
określenie środków profilaktycznych i 
leczniczych, w szczególności w nagłych 
przypadkach. Informacji nie wykorzystuje 
się w innych celach.

2. Wyznaczone jednostki udzielają 
wymaganych gwarancji dotyczących 
zachowania poufności informacji, które 
otrzymują. Zezwala się na wykorzystanie 
takich informacji wyłącznie w celu 
spełnienia wymogów o charakterze 
medycznym, o których mowa w ust. 1 lit. 
a) i nie wykorzystuje się tych informacji w 
innych celach.

3. Wyznaczone jednostki dysponują 
wszelkimi informacjami wymaganymi od 
producentów lub osób odpowiedzialnych 
za obrót w celu wykonania zadań, za które 
są odpowiedzialne.

3. Wyznaczone jednostki dysponują 
wszelkimi informacjami wymaganymi od 
producentów lub osób odpowiedzialnych 
za obrót w celu wykonania zadań, za które 
są odpowiedzialne.

3a. Co roku państwa członkowskie 
składają do europejskiej bazy danych o 
wypadkach, ustanowionej w programie 
EHLASS (europejski system danych o 
wypadkach w domu i w czasie wolnym), 
dane o liczbie wypadków i o 
mieszaninach, które je spowodowały i w 
odniesieniu do których wyznaczone 
jednostki otrzymały zapytania o 
informacje medyczne dotyczące 
postępowania i środków leczniczych.
¹ Podstawą załącznika VII a są zalecenia 
dotyczące informacji należące do zestawu 
zaleceń EAPCCT.

Or. fr

Uzasadnienie

Europejskie Stowarzyszenie Ośrodków Toksykologicznych i Toksykologów Klinicznych 
opublikowało zalecenia w zakresie informacji, które mają stanowić podstawę nowego 
załącznika 7 a.
Baza danych o wypadkach utworzona przez DG SANCO dałaby możliwość składania 
sprawozdań o danych zbieranych przez wyznaczone jednostki, a dotyczących mieszanin i 
powodowanych przez nie wypadków.
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Poprawka 132
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 45 - ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Metale w postaci masowej, stopy i 
mieszaniny zawierające polimery oraz 
mieszaniny zawierające elastomery, mimo 
że zostały sklasyfikowane według 
kryteriów określonych w załączniku I, i 
które nie stanowią zagrożenia ostrej 
toksyczności dla zdrowia człowieka i nie 
są przeznaczone do wykorzystania w 
ramach działalności przemysłowej 
producentów, nie podlegają jednakże 
obowiązkowi informowania zgodnie z ust. 
1.

Or. fr

Uzasadnienie

Obowiązujące przepisy (1999/45/WE) i niektóre przepisy niniejszego wniosku uznają 
substancje zamknięte w matrycy, które nie są łatwo biodostępne do mieszanin w postaci stałej 
i nie są rozpuszczalne w wodzie, takie jak stopy, mieszaniny zawierające polimery, preparaty 
zawierające elastomery. Należy więc przestrzegać pewnej spójności pomiędzy wymogiem ust. 
1 i przepisami dotyczącymi specjalnych mieszanin określonych w ust. 1.3.4 załącznika I.

Poprawka 133
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 45 - ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Nie później niż 1 grudnia 2010 r. 
Komisja przedkłada wniosek legislacyjny 
w celu harmonizacji informacji, o których 
mowa w ust. 1.

Or. nl
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Uzasadnienie

Niedawne badania wykazują, że postanowienie to zostało wdrożone w różny sposób w 
poszczególnych państwach członkowskich. Niniejsza poprawka uzasadnia dalszą 
harmonizację procedur reagowania kryzysowego w UE. Poprawka ta ma również na celu 
zagwarantowanie swobodnego przepływu substancji i mieszanin chemicznych.

Poprawka 134
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 49 - ustęp 1 - akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdy dostawca substancji lub 
mieszaniny gromadzi i przechowuje do 
wglądu wszelkie informacje potrzebne do 
klasyfikacji i etykietowania na mocy 
niniejszego rozporządzenia przez co 
najmniej dziesięć lat po ostatniej 
wykonanej przez niego dostawie danej 
substancji lub mieszaniny.

1. Każdy dostawca substancji lub 
mieszaniny gromadzi i przechowuje do 
wglądu wszelkie informacje potrzebne do 
klasyfikacji i etykietowania na mocy 
niniejszego rozporządzenia przez co 
najmniej pięćdziesiąt lat po ostatniej 
wykonanej przez niego dostawie danej 
substancji lub mieszaniny.

Or. en

Uzasadnienie

W starych składach w Europie Wschodniej często znajdują się 20-30 letnie produkty 
chemiczne. Ponadto przechowywanie wszelkich danych na twardym dysku w komputerze nie 
stanowi problemu.

Poprawka 135
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 49 - ustęp 1 - akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdy dostawca substancji lub 
mieszaniny gromadzi i przechowuje do 
wglądu wszelkie informacje potrzebne do 
klasyfikacji i etykietowania na mocy 

1. Każdy dostawca substancji lub 
mieszaniny gromadzi i przechowuje do 
wglądu wszelkie informacje potrzebne do 
klasyfikacji i etykietowania na mocy 
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niniejszego rozporządzenia przez co 
najmniej dziesięć lat po ostatniej 
wykonanej przez niego dostawie danej 
substancji lub mieszaniny.

niniejszego rozporządzenia przez co 
najmniej trzydzieści lat po ostatniej 
wykonanej przez niego dostawie danej 
substancji lub mieszaniny.

Or. en

Uzasadnienie

Toksykologia jest dynamiczną dyscypliną naukową. Również prawodawstwo z zakresu 
substancji chemicznych stale rozwija się. W związku z tym ważne jest gromadzenie 
odpowiednich danych stanowiących solidną podstawę dla nauki i prawodawstwa.

Poprawka 136
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 52 - ustęp 1 - akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy dostawca kwestionuje 
decyzję państwa członkowskiego, które 
sądzi, że substancja lub mieszanina nie 
spełnia wymogów niniejszego 
rozporządzenia, państwo to zobowiązane 
jest do niezwłocznego zawiadomienia o 
tym Komisji, Agencji i pozostałych państw 
członkowskich podając przyczyny podjęcia 
takiej decyzji.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy przewidzieć ewentualność sporów dotyczących interpretacji zaleceń rozporządzenia, 
mogących wystąpić między dostawcą a państwem członkowskim, oraz konieczność procedury 
zapewniającej ujednoliconą klasyfikację w razie wystąpienia sporu.
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Poprawka 137
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 52 - ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W ciągu 60 dni od otrzymania 
informacji od państwa członkowskiego 
Komisja, zgodnie z procedurą regulacyjną, 
o której mowa w art. 54 ust. 2 albo zezwala 
na wprowadzenie środka tymczasowego na 
czas określony w decyzji albo zobowiązuje 
państwo członkowskie do odwołania 
środka tymczasowego.

2. W ciągu 60 dni od otrzymania 
informacji od państwa członkowskiego 
Komisja, zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa 
w art. 54 ust. 3 albo zezwala na 
wprowadzenie środka tymczasowego na 
czas określony w decyzji albo zobowiązuje 
państwo członkowskie do odwołania 
środka tymczasowego.

Or. en

Uzasadnienie

Klauzule ochronne powinny opierać się na procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą. 
UE jest strefą wolnego handlu, jednak produkty niebezpieczne mogą się pojawić we 
wszystkich państwach członkowskich, dlatego PE powinien być zaangażowany w każdą 
podejmowaną decyzję.

Poprawka 138
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 53

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może zmienić i dostosować 
art. 12, 14, 23, art. od 27 do 32, art. 37 
ust. 2 akapit drugi i trzeci oraz załączniki 
od I do VII do postępu technicznego. 
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 54 ust. 3. Ze 
względu na szczególnie pilną potrzebę 
Komisja może zastosować tryb pilny, o 

Komisja może zmienić i dostosować 
art. 12, 14, 23, art. od 27 do 30, art. 37 
ust. 2 akapit drugi i trzeci oraz załączniki 
od I do VII do postępu technicznego. 
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 54 ust. 3. 
Ze względu na szczególnie pilną potrzebę 
Komisja może zastosować tryb pilny, 
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którym mowa w art. 54 ust. 4. o którym mowa w art. 54 ust. 4.

Or. en

Uzasadnienie

Decyzje o zwolnieniu z obowiązku etykietowania powinny być podejmowane nie 
z zastosowaniem procedury komitologii, ale współdecyzji.

Poprawka 139
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 53 - ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do …* Komisja dostosowuje w 
stosownych przypadkach załączniki od I 
do VII, tak aby uwzględnić klasę 
zagrożenia substancji trwałych, zdolnych 
do bioakumulacji i toksycznych, klasę 
zagrożenia substancji bardzo trwałych i 
wykazujących bardzo dużą zdolność do 
bioakumulacji oraz kategorię 
zagrożenia 5 toksyczności ostrej. Środki 
te, mające na celu zmianę innych niż 
istotne elementów niniejszej dyrektywy, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 54 ust. 3.
* Dwanaście miesięcy od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Dodanie nowych klas lub kategorii zagrożenia wymaga uwzględnienia we wszystkich 
odnośnych załącznikach. Należy tego dokonać w ramach procedury komitologii w ciągu 12 
miesięcy od wejścia niniejszego rozporządzenia w życie.
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Poprawka 140
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 53 - ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej do …* Komisja przedstawia 
wniosek dotyczący objęcia substancji 
PBT, vPvB i substancji kategorii 5 
toksyczności ostrej niniejszym 
rozporządzeniem, a także szczegółowe 
kryteria dotyczące substancji 
zaburzających gospodarkę hormonalną.
________

* Pięć lat od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Etykietowanie trwałych i wykazujących zdolność do bioakumulacji, toksycznych i 
zaburzających gospodarkę hormonalną substancji chemicznych ma istotne znaczenie dla 
konsumentów. Komisja powinna przedstawić wniosek dotyczący włączenia tych substancji, a 
także kryteria klasyfikacji substancji zaburzających gospodarkę hormonalną.

Poprawka 141
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 58

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 1 grudnia 2010 r. substancje są 
klasyfikowane, etykietowane i pakowane 
zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG.

1. Do dnia 1 grudnia 2010 r. substancje są 
klasyfikowane, etykietowane i pakowane 
zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG.

Do dnia 1 czerwca 2015 r. mieszaniny są 
klasyfikowane, etykietowane i pakowane 
zgodnie z dyrektywą 1999/45/EWG.

Do dnia 1 grudnia 2013 r. mieszaniny są 
klasyfikowane, etykietowane i pakowane 
zgodnie z dyrektywą 1999/45/EWG.

2. W drodze odstępstwa od art. 60 i ust. 1 2. W drodze odstępstwa od art. 60 i ust. 1 



AM\710142PL.doc 71/96 PE402.685v01-00

PL

niniejszego artykułu, substancje i 
mieszaniny sklasyfikowane zgodnie z 
ust. 1 mogą być klasyfikowane i 
etykietowane zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem w odniesieniu 
odpowiednio do okresów przed 1 grudnia 
2010 r. i 1 czerwca 2015 r. W tym 
przypadku przepis dotyczący 
etykietowania zawarty w 
dyrektywie 67/548/EWG i 1999/45/WE nie 
ma zastosowania.

niniejszego artykułu, substancje i 
mieszaniny sklasyfikowane zgodnie z 
ust. 1 mogą być klasyfikowane i 
etykietowane zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem w odniesieniu 
odpowiednio do okresów przed 1 grudnia 
2010 r. i 1 grudnia 2013 r. W tym 
przypadku przepis dotyczący 
etykietowania zawarty w 
dyrektywie 67/548/EWG i 1999/45/WE nie 
ma zastosowania.

3. Od dnia 1 grudnia 2010 r. do dnia 1 
czerwca 2015 r. substancje są 
klasyfikowane zgodnie z 
dyrektywą 67/548/EWG oraz niniejszym 
rozporządzeniem. Są one etykietowane i 
pakowane zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem.

3. Od dnia 1 grudnia 2010 r. do dnia 
1 grudnia 2013 r. substancje są 
klasyfikowane zgodnie z 
dyrektywą 67/548/EWG oraz niniejszym 
rozporządzeniem. Są one etykietowane i 
pakowane zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem.

4. Substancje i mieszaniny, które zostały 
sklasyfikowane lub wprowadzone do 
obrotu odpowiednio przed dniem 1 grudnia 
2010 r. i 1 czerwca 2015 r. nie muszą być 
etykietowane ani pakowane zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem.

4. Substancje i mieszaniny, które zostały 
sklasyfikowane lub wprowadzone do 
obrotu odpowiednio przed dniem 1 grudnia 
2010 r. i 1 grudnia 2013 r. nie muszą być 
etykietowane ani pakowane zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem.

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma powodu, aby przeznaczać cztery i pół roku na klasyfikowanie mieszanin po 
sklasyfikowaniu substancji. Komisja rozważała okres trwający od 4 do 5 lat i wybrała termin 
pośredni. Państwa członkowskie z reguły uważały jednak, że 3 lata to wystarczający okres. 
Należy zatem skrócić okres przejściowy klasyfikowania mieszanin do 3 lat po sklasyfikowaniu 
substancji.
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Poprawka 142
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 58 - ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Nie później niż 1 grudnia 2010 r. 
Komisja przedkłada sprawozdanie w 
sprawie skuteczności art. 45 ust. 1 do 3
rozporządzenia w celu wniesienia w razie 
konieczności zmian mających na celu 
dalszą harmonizację, zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 54 ust. 3.

Or. nl

Uzasadnienie

Niedawne badania wykazują, że postanowienie to zostało wdrożone w różny sposób 
w poszczególnych państwach członkowskich. Niniejsza poprawka uzasadnia dalszą 
harmonizację procedur reagowania kryzysowego w UE. Poprawka ta ma również na celu 
zagwarantowanie swobodnego przepływu substancji i mieszanin chemicznych.

Poprawka 143
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 60 - ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Tytuły II, III i IV mają zastosowanie w 
odniesieniu do substancji od dnia 1 grudnia 
2010 r., a w odniesieniu do mieszanin od 
dnia 1 czerwca 2015 r.

Tytuły II, III i IV mają zastosowanie w 
odniesieniu do substancji od dnia 1 grudnia 
2010 r., a w odniesieniu do mieszanin od 
dnia 1 grudnia 2013 r.

Or. en

(Poprawka związana z poprawką tego samego autora do art. 58.)

Uzasadnienie

Nie ma powodu, aby przeznaczać cztery i pół roku na klasyfikowanie mieszanin po 
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sklasyfikowaniu substancji. Komisja rozważała okres trwający od 4 do 5 lat i wybrała termin 
pośredni. Państwa członkowskie z reguły uważały jednak, że 3 lata to wystarczający okres. 
Należy zatem skrócić okres przejściowy klasyfikowania mieszanin do 3 lat po sklasyfikowaniu 
substancji.

Poprawka 144
Jens Holm

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik I - część 3.1. - ustęp 3.1.2.1. - akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z procedurą określoną w art. 53, 
najpóźniej do …* Komisja zmienia tę 
część załącznika, tak aby uwzględnić 
kategorię 5 toksyczności ostrej.
______

* Sześć miesięcy po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Dzieciom wystarczy spożycie jedynie małej dawki substancji sklasyfikowanych w kategorii 5, 
aby wystąpiły objawy toksyczne. Bezpośrednim skutkiem wyłączenia tej kategorii z 
rozporządzenia byłoby zaprzestanie informowania o toksyczności kilkudziesięciu tysięcy 
mieszanin. Kategoria 5 została zawarta w GHS, co oznaczałoby, że konsumenci w UE 
otrzymywaliby mniej informacji niż konsumenci w innych krajach, w których GHS będzie miał 
zastosowanie. Włączenie kategorii 5 do rozporządzenia UE ułatwiłoby także handel z tymi 
krajami, co stanowi podstawowy cel GHS.

Poprawka 145
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik I - część 3.1. - ustęp 3.1.2.1. i tabela 3.1.1. - rzędy 1 i 2

Tekst proponowany przez Komisję

3.1.2.1. Substancje można przypisać do jednej z czterech kategorii toksyczności w oparciu o 
toksyczność ostrą w przypadku narażenia przez podanie doustne, przez skórę lub przy 
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wdychaniu według kryteriów liczbowych przedstawionych w tabeli 3.1.1 poniżej. Wartości 
toksyczności ostrej wyrażone są jako wartości (przybliżone) LD50 (podanie doustne, przez 
skórę) lub LC50 (wdychanie) bądź jako szacunkowe toksyczności ostre (ATE). Wyjaśnienia 
zamieszczono pod tabelą 3.1.1.

Tabela 3.1.1.
Toksyczność ostra – kategorie zagrożeń oraz szacunkowe toksyczności ostre (ATE) 

określające odpowiednie kategorie

Droga 
narażenia Kategoria 1 Kategoria 2 Kategoria 3 Kategoria 4

Doustna 
(mg/kg masy 
ciała)
Patrz Uwaga
a)

ATE < 5 5 < ATE <
50

50 < ATE <
300

300 < ATE <
2000

Poprawka Parlamentu

3.1.2.1. Substancje można przypisać do jednej z pięciu kategorii toksyczności w oparciu o 
toksyczność ostrą w przypadku narażenia przez podanie doustne oraz do jednej z czterech 
kategorii toksyczności w oparciu o toksyczność ostrą w przypadku oddziaływania przez 
skórę lub przy wdychaniu według kryteriów liczbowych przedstawionych w tabeli 3.1.1 
poniżej. Wartości toksyczności ostrej wyrażone są jako wartości (przybliżone) LD50 (podanie 
doustne, przez skórę) lub LC50 (wdychanie) bądź jako szacunkowe toksyczności ostre (ATE). 
Wyjaśnienia zamieszczono pod tabelą 3.1.1.

Tabela 3.1.1.
Toksyczność ostra – kategorie zagrożeń oraz szacunkowe toksyczności ostre (ATE) 

określające odpowiednie kategorie

Droga 
narażenia Kategoria 1 Kategoria 2 Kategoria 3 Kategoria 4 Kategoria 5

Doustna 
(mg/kg masy 
ciała)
Patrz uwaga
a)

ATE < 5 5 < ATE < 
50

50 < ATE <
300

300 < ATE <
2000

2000 < ATE 
< 5000

Patrz uwaga 
ca)

Uwagi do tabeli 3.1.1:
ca) Kryteria kategorii 5 mają w zamierzeniu umożliwiać identyfikację substancji, które 

charakteryzują się względnie niskim zagrożeniem toksycznością ostrą, jednak w 
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określonych okolicznościach mogą okazać się niebezpieczne dla populacji podatnych 
na zatrucie. Przewiduje się, że substancje te mają wartość LD50 przy podaniu 
doustnym rzędu 2000-5000 mg/kg masy ciała. Szczególne kryteria kategorii 5:

i) Substancja zostaje zaklasyfikowana do tej kategorii, jeżeli dostępne są 
wiarygodne dowody wskazujące na to, że wartość LD50 mieści się w zakresie 
wartości kategorii 5 lub jeżeli inne badania na zwierzętach lub skutki toksyczne 
u ludzi świadczą o występowaniu zagrożenia o charakterze ostrym dla zdrowia 
ludzkiego.

ii) Substancja zostaje zakwalifikowana do tej kategorii w wyniku przeprowadzenia 
ekstrapolacji, szacunków lub pomiaru danych, jeżeli przypisanie do wyższej 
kategorii zagrożenia nie jest uzasadnione oraz jeżeli: 

- dostępne są wiarygodne informacje wskazujące na silne skutki toksyczne u 
ludzi; lub 

- zaobserwowano przypadki zgonu w trakcie pomiarów do wartości kategorii 4 
w przypadku podania substancji doustnie, przez skórę lub przy wdychaniu; 
lub 

- ocena eksperta potwierdza silne kliniczne objawy toksyczności w trakcie 
pomiarów do wartości kategorii 4, z wyjątkiem przypadków biegunki, 
piloerekcji lub wyglądu odbiegającego w sposób negatywny od normy; lub

- ocena eksperta potwierdza wiarygodność informacji uzyskanych w wyniku 
innych badań na zwierzętach, wskazujących na potencjalne silne i ostre 
skutki.

Uznając potrzebę dbałości o dobrostan zwierząt, odradza się przeprowadzanie badań na 
zwierzętach w ramach kategorii 5; badania te powinny być brane pod uwagę jedynie wtedy, 
gdy istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że ich wynik miałby bezpośredni wpływ na 
ochronę zdrowia ludzi.

Or. en

Uzasadnienie

Dzieciom wystarczy spożycie jedynie małej dawki substancji sklasyfikowanych w kategorii 5, 
aby wystąpiły objawy toksyczne. Bezpośrednim skutkiem wyłączenia tej kategorii z 
rozporządzenia byłoby zaprzestanie informowania o toksyczności kilkudziesięciu tysięcy 
mieszanin. Kategoria 5 została zawarta w GHS, co oznaczałoby, że konsumenci w UE 
otrzymywaliby mniej informacji niż konsumenci w innych krajach, w których GHS będzie miał 
zastosowanie. Włączenie kategorii 5 do rozporządzenia UE ułatwiłoby także handel z tymi 
krajami, co stanowi podstawowy cel GHS.
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Poprawka 146
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik I - część 3.1. - ustęp 3.1.2.1. i tabela 3.1.1. - rzędy 1 i 2

Tekst proponowany przez Komisję

3.1.2.1. Substancje można przypisać do jednej z czterech kategorii toksyczności w oparciu o 
toksyczność ostrą w przypadku narażenia przez podanie doustne, przez skórę lub przy 
wdychaniu według kryteriów liczbowych przedstawionych w tabeli 3.1.1 poniżej. 
Wartości toksyczności ostrej wyrażone są jako wartości (przybliżone) LD50 (podanie 
doustne, przez skórę) lub LC50 (wdychanie) bądź jako szacunkowe toksyczności ostre 
(ATE). Wyjaśnienia zamieszczono pod tabelą 3.1.1.

Tabela 3.1.1.
Toksyczność ostra – kategorie zagrożeń oraz szacunkowe toksyczności ostre (ATE) 

określające odpowiednie kategorie

Droga 
narażenia Kategoria 1 Kategoria 2 Kategoria 3 Kategoria 4

Doustna 
(mg/kg masy 

ciała)
Patrz Uwaga

a)

ATE < 5 5 < ATE <
50

50 < ATE <
300

300 < ATE < 
2000

Poprawka Parlamentu

3.1.2.1. Substancje można przypisać do jednej z pięciu kategorii toksyczności w oparciu o 
toksyczność ostrą w przypadku narażenia przez podanie doustne oraz do jednej z 
czterech kategorii toksyczności w oparciu o toksyczność ostrą w przypadku 
oddziaływania przez skórę lub przy wdychaniu według kryteriów liczbowych 
przedstawionych w tabeli 3.1.1 poniżej. Wartości toksyczności ostrej wyrażone są 
jako wartości (przybliżone) LD50 (podanie doustne, przez skórę) lub LC50 
(wdychanie) bądź jako szacunkowe toksyczności ostre (ATE). Wyjaśnienia 
zamieszczono pod tabelą 3.1.1.

Tabela 3.1.1.
Toksyczność ostra – kategorie zagrożeń oraz szacunkowe toksyczności ostre (ATE) 

określające odpowiednie kategorie

Droga 
narażenia Kategoria 1 Kategoria 2 Kategoria 3 Kategoria 4 Kategoria 5
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Doustna 
(mg/kg masy 
ciała)
Patrz uwaga
a)

ATE < 5 5 < ATE < 
50

50 < ATE <
300

300 < ATE <
2000

2000 < ATE 
< 5000

Patrz uwaga 
ca)

Uwaga:
ca) Kryteria kategorii 5 mają w zamierzeniu umożliwiać identyfikację substancji, które 

charakteryzują się względnie niskim zagrożeniem toksycznością ostrą, jednak w 
określonych okolicznościach mogą okazać się niebezpieczne dla populacji podatnych 
na zatrucie. Przewiduje się, że substancje te mają wartość LD50 przy podaniu 
doustnym rzędu 2000-5000 mg/kg masy ciała. Szczególne kryteria kategorii 5:

i) Substancja zostaje zaklasyfikowana do tej kategorii, jeżeli dostępne są 
wiarygodne dowody wskazujące na to, że wartość LD50 mieści się w zakresie 
wartości kategorii 5 lub jeżeli inne badania na zwierzętach lub skutki toksyczne 
u ludzi świadczą o występowaniu zagrożenia o charakterze ostrym dla zdrowia 
ludzkiego.

ii) Substancja zostaje zakwalifikowana do tej kategorii w wyniku przeprowadzenia 
ekstrapolacji, szacunków lub pomiaru danych, jeżeli przypisanie do wyższej 
kategorii zagrożenia nie jest uzasadnione oraz jeżeli: 

- dostępne są wiarygodne informacje wskazujące na silne skutki toksyczne u 
ludzi; lub 

- zaobserwowano przypadki zgonu w toku pomiarów do wartości kategorii 4 w 
przypadku podania substancji doustnie, przez skórę lub przy wdychaniu; lub 

- ocena eksperta potwierdza silne kliniczne objawy toksyczności w trakcie 
pomiarów do wartości kategorii 4, z wyjątkiem przypadków biegunki, 
piloerekcji lub wyglądu odbiegającego w sposób negatywny od normy; lub

- ocena eksperta potwierdza wiarygodność informacji uzyskanych w wyniku 
innych badań na zwierzętach, wskazujących na potencjalne silne i ostre 
skutki.

Uznając potrzebę dbałości o dobrostan zwierząt, odradza się przeprowadzanie badań na 
zwierzętach w ramach kategorii 5; badania te powinny być brane pod uwagę jedynie wtedy, 
gdy istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że ich wynik miałby bezpośredni wpływ na 
ochronę zdrowia ludzi.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane rozporządzenie spełni swój cel, jakim jest harmonizacja, tylko wtedy, gdy 
wszystkie kryteria klasyfikacji i przepisy dotyczące etykietowania zawarte w GHS zostaną 
przeniesione do prawodawstwa wspólnotowego. Kategoria 5 toksyczności ostrej została 
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zawarta w GHS, dlatego należy ją uwzględnić również tutaj. W przeciwnym wypadku 
doszłoby nie tylko do utrudnień w handlu, ale także do obniżenia poziomu ochrony, jaki 
zapewnia obecne prawodawstwo wspólnotowe, ponieważ zaprzestanoby klasyfikowania i 
etykietowania tysięcy mieszanin. Byłoby to ze szkodą dla odpowiedniej ochrony, zwłaszcza 
dzieci i innych podatnych grup.

Poprawka 147
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik I - część 3.1. - ustęp 3.1.2.2.1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.1.2.2.1a. Kategoria 5 obejmuje 
substancje chemiczne, które 
charakteryzują się względnie niską 
toksycznością ostrą, jednak w określonych 
okolicznościach mogą stanowić 
zagrożenie dla populacji podatnych na 
zatrucie. Kryteria służące identyfikacji 
substancji w kategorii 5 określono poza 
tabelą. Przewiduje się, że substancje te 
mają wartość LD50 przy podaniu 
doustnym rzędu 2000-5000 mg/kg masy 
ciała. Przez wzgląd na dobrostan zwierząt 
odradza się przeprowadzanie badań na 
zwierzętach w ramach kategorii 5; 
badania te powinny być brane pod uwagę 
jedynie wtedy, gdy istnieje wysokie 
prawdopodobieństwo, że ich wynik miałby 
bezpośredni wpływ na ochronę zdrowia 
ludzi.

Or. en

Uzasadnienie

Etykietowanie substancji chemicznych kategorii 5 ma szczególne znaczenie dla ochrony 
dzieci. Bezpośrednim skutkiem wyłączenia tej kategorii z rozporządzenia byłoby zaprzestanie 
informowania o toksyczności kilkudziesięciu tysięcy mieszanin. Kategoria 5 została zawarta w 
GHS, co oznaczałoby, że konsumenci w UE otrzymywaliby mniej informacji niż konsumenci w 
innych krajach, w których GHS będzie miał zastosowanie w całej rozciągłości. Włączenie 
kategorii 5 do rozporządzenia UE ułatwiłoby ponadto handel z tymi krajami oraz 
oznaczałoby, że prawodawstwo UE będzie zawierać wszystkie kryteria dotyczące toksyczności 
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ostrej, przyjęte przez ONZ.

Poprawka 148
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik I - część 3.1. - ustęp 3.1.2.2.1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.1.2.2.1a. Kategoria 5 obejmuje 
substancje chemiczne, które 
charakteryzują się względnie niską 
toksycznością ostrą, jednak w określonych 
okolicznościach mogą stanowić 
zagrożenie dla populacji podatnych na 
zatrucie. Kryteria służące identyfikacji 
substancji w kategorii 5 określono poza 
tabelą. Przewiduje się, że substancje te 
mają wartość LD50 przy podaniu 
doustnym rzędu 2000-5000 mg/kg masy 
ciała. Przez wzgląd na dobrostan zwierząt 
odradza się przeprowadzanie badań na 
zwierzętach w ramach kategorii 5; 
badania te powinny być brane pod uwagę 
jedynie wtedy, gdy istnieje wysokie 
prawdopodobieństwo, że ich wynik miałby 
bezpośredni wpływ na ochronę zdrowia 
ludzi.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane rozporządzenie spełni swój cel, jakim jest harmonizacja, tylko wtedy, gdy 
wszystkie kryteria klasyfikacji i przepisy dotyczące etykietowania zawarte w GHS zostaną 
przeniesione do prawodawstwa wspólnotowego. Kategoria 5 toksyczności ostrej została 
zawarta w GHS, dlatego należy ją uwzględnić również tutaj. W przeciwnym wypadku 
doszłoby nie tylko do utrudnień w handlu, ale także do obniżenia poziomu ochrony, jaki 
zapewnia obecne prawodawstwo wspólnotowe, ponieważ zaprzestanoby klasyfikowania i 
etykietowania tysięcy mieszanin. Byłoby to ze szkodą dla odpowiedniej ochrony, zwłaszcza 
dzieci i innych podatnych grup.
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Poprawka 149
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik I - część 3.1. - ustęp 3.1.3.6.2.3 - tabela 3.1.2. - rząd 2

Tekst proponowany przez Komisję

Tabela 3.1.2.
Przekształcenie z przedziałów wartości toksyczności ostrej uzyskanych w sposób 

doświadczalny (lub kategorii zagrożenia ostrą toksycznością) do szacunkowych wartości 
punktowych toksyczności ostrej dla klasyfikacji dla odpowiednich dróg narażenia

Droga narażenia
Kategoria klasyfikacji lub szacunkowy 

przedział ostrej toksyczności uzyskany w 
sposób doświadczalny

Szacunkowa wartość 
punktowa 

przekształconej 
toksyczności ostrej
(patrz: uwaga 1)

Drogą doustną

(mg/kg masy ciała)

0 < Kategoria 1 ≤ 5

5 < Kategoria 2 ≤ 50

50 < Kategoria 3 ≤ 300

300 < Kategoria 4 ≤ 2000

0,5

5

100

500

Uwaga 1:
Wartości te powinno się stosować do obliczania ATE dla klasyfikacji mieszaniny w oparciu o 
jej składniki i nie stanowią one wyników badań.

Poprawka Parlamentu

Tabela 3.1.2.
Przekształcenie z przedziałów wartości toksyczności ostrej uzyskanych w sposób 

doświadczalny (lub kategorii zagrożenia ostrą toksycznością) do szacunkowych wartości 
punktowych toksyczności ostrej dla klasyfikacji dla odpowiednich dróg narażenia

Droga narażenia
Kategoria klasyfikacji lub szacunkowy 

przedział ostrej toksyczności uzyskany w 
sposób doświadczalny

Szacunkowa wartość 
punktowa 

przekształconej 
toksyczności ostrej
(patrz: uwaga 1)
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Drogą doustną

(mg/kg masy ciała)

0 < Kategoria 1 ≤ 5

5 < Kategoria 2 ≤ 50

50 < Kategoria 3 ≤ 300

300 < Kategoria 4 ≤ 2000

2000 < Kategoria 5  5000 (patrz uwaga 1a)

0,5

5

100

500

2500

Uwaga 1:
Wartości te powinno się stosować do obliczania ATE dla klasyfikacji mieszaniny w oparciu o 
jej składniki i nie stanowią one wyników badań.

Uwaga 1a:
Kategoria 5 obejmuje mieszaniny, które charakteryzują się względnie niską toksycznością 
ostrą, jednak w określonych okolicznościach mogą stanowić zagrożenie dla populacji 
podatnych na zatrucie. Przewiduje się, że mieszaniny te mają wartość LD50 przy podaniu 
doustnym rzędu 2000-5000 mg/kg masy ciała. Przez wzgląd na dobrostan zwierząt odradza 
się przeprowadzanie badań na zwierzętach w ramach kategorii 5; badania te powinny być 
brane pod uwagę jedynie wtedy, gdy istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że ich wynik 
miałby bezpośredni wpływ na ochronę zdrowia ludzi.

Or. en

Uzasadnienie

Etykietowanie substancji chemicznych kategorii 5 ma szczególne znaczenie dla ochrony 
dzieci. Bezpośrednim skutkiem wyłączenia tej kategorii z rozporządzenia byłoby zaprzestanie 
informowania o toksyczności kilkudziesięciu tysięcy mieszanin. Kategoria 5 została zawarta w 
GHS, co oznaczałoby, że konsumenci w UE otrzymywaliby mniej informacji niż konsumenci w 
innych krajach, w których GHS będzie miał zastosowanie w całej rozciągłości. Włączenie 
kategorii 5 do rozporządzenia UE ułatwiłoby ponadto handel z tymi krajami oraz 
oznaczałoby, że prawodawstwo UE będzie zawierać wszystkie kryteria dotyczące toksyczności 
ostrej, przyjęte przez ONZ.

Poprawka 150
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik I - część 3.1. - ustęp 3.1.3.6.2.3 - tabela 3.1.2. - rząd 2

Tekst proponowany przez Komisję
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Tabela 3.1.2.
Przekształcenie z przedziałów wartości toksyczności ostrej uzyskanych w sposób 

doświadczalny (lub kategorii zagrożenia ostrą toksycznością) do szacunkowych wartości 
punktowych toksyczności ostrej dla klasyfikacji dla odpowiednich dróg narażenia

Droga narażenia
Kategoria klasyfikacji lub szacunkowy 

przedział ostrej toksyczności uzyskany w 
sposób doświadczalny

Szacunkowa wartość 
punktowa 

przekształconej 
toksyczności ostrej
(patrz: uwaga 1)

Drogą doustną

(mg/kg masy ciała)

0 < Kategoria 1 ≤ 5

5 < Kategoria 2 ≤ 50

50 < Kategoria 3 ≤ 300

300 < Kategoria 4 ≤ 2000

0,5

5

100

500

Uwaga 1:
Wartości te powinno się stosować do obliczania ATE dla klasyfikacji mieszaniny w oparciu o 
jej składniki i nie stanowią one wyników badań.

Poprawka Parlamentu

Tabela 3.1.2.
Przekształcenie z przedziałów wartości toksyczności ostrej uzyskanych w sposób 

doświadczalny (lub kategorii zagrożenia ostrą toksycznością) do szacunkowych wartości 
punktowych toksyczności ostrej dla klasyfikacji dla odpowiednich dróg narażenia

Droga narażenia
Kategoria klasyfikacji lub szacunkowy 

przedział ostrej toksyczności uzyskany w 
sposób doświadczalny

Szacunkowa wartość 
punktowa 

przekształconej 
toksyczności ostrej
(patrz: uwaga 1)

Drogą doustną

(mg/kg masy ciała)

0 < Kategoria 1 ≤ 5

5 < Kategoria 2 ≤ 50

50 < Kategoria 3 ≤ 300

300 < Kategoria 4 ≤ 2000

2000 < Kategoria 5  5000 (patrz uwaga 1a)

0,5

5

100

500

2500
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Uwaga 1:
Wartości te powinno się stosować do obliczania ATE dla klasyfikacji mieszaniny w oparciu o 
jej składniki i nie stanowią one wyników badań.

Uwaga 1a:
Kategoria 5 obejmuje mieszaniny, które charakteryzują się względnie niską toksycznością 
ostrą, jednak w określonych okolicznościach mogą stanowić zagrożenie dla populacji 
podatnych na zatrucie. Przewiduje się, że mieszaniny te mają wartość LD50 przy podaniu 
doustnym rzędu 2000-5000 mg/kg masy ciała. Przez wzgląd na dobrostan zwierząt odradza 
się przeprowadzanie badań na zwierzętach w ramach kategorii 5; badania te powinny być 
brane pod uwagę jedynie wtedy, gdy istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że ich wynik 
miałby bezpośredni wpływ na ochronę zdrowia ludzi.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane rozporządzenie spełni swój cel, jakim jest harmonizacja, tylko wtedy, gdy 
wszystkie kryteria klasyfikacji i przepisy dotyczące etykietowania zawarte w GHS zostaną 
przeniesione do prawodawstwa wspólnotowego. Kategoria 5 toksyczności ostrej została 
zawarta w GHS, dlatego należy ją uwzględnić również tutaj. W przeciwnym wypadku 
doszłoby nie tylko do utrudnień w handlu, ale także do obniżenia poziomu ochrony, jaki 
zapewnia obecne prawodawstwo wspólnotowe, ponieważ zaprzestanoby klasyfikowania i 
etykietowania tysięcy mieszanin. Byłoby to ze szkodą dla odpowiedniej ochrony, zwłaszcza 
dzieci i innych podatnych grup.

Poprawka 151
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik I - ustęp 3.1.4.1. i tabela 3.1.3. - rzędy od 1 do 4 i rząd 8

Tekst proponowany przez Komisję

3.1.4.1. Dla substancji lub mieszanin spełniających kryteria klasyfikacji w niniejszej klasie 
zagrożenia zgodnie z tabelą 3.1.3 stosuje się następujące elementy etykiet.

Tabela 3.1.3
Elementy etykiet dla toksyczności ostrej

Klasyfikacja Kategoria 1 Kategoria 2 Kategoria 3 Kategoria 4
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Piktogram 
GHS

Hasło 
ostrzegawcze

Niebezpiecze
ństwo

Niebezpiecze
ństwo

Niebezpiecze
ństwo Uwaga

Zwrot 
wskazujący 
rodzaj 
zagrożenia:
Drogą 
doustną

H300: 
Połknięcie 

grozi śmiercią

H300: 
Połknięcie 

grozi śmiercią

H301: 
Działa 

toksycznie po 
połknięciu

H302:
Działa 

szkodliwie po 
połknięciu

Zwrot 
wskazujący 
środki 
ostrożności 
Reagowanie 
(podanie 
doustne)

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P312
P330

Poprawka Parlamentu

3.1.4.1. Dla substancji lub mieszanin spełniających kryteria klasyfikacji w niniejszej klasie 
zagrożenia zgodnie z tabelą 3.1.3 stosuje się następujące elementy etykiet.

Szczególne kwestie dotyczące etykietowania substancji i mieszanin zaklasyfikowanych do 
kategorii 5 przedstawiono w uwadze 2a do tabeli.

Tabela 3.1.3
Elementy etykiet dla toksyczności ostrej

Klasyfikacja Kategoria 1 Kategoria 2 Kategoria 3 Kategoria 4 Kategoria 5

Piktogram GHS Brak 
piktogramu

Hasło 
ostrzegawcze

Niebezpiecz
eństwo

Niebezpiecz
eństwo

Niebezpiecz
eństwo Uwaga Uwaga
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Zwrot wskazujący 
rodzaj zagrożenia:
Drogą doustną

H300: 
Połknięcie 

grozi 
śmiercią

H300: 
Połknięcie 

grozi 
śmiercią

H301: 
Działa 

toksycznie 
po 

połknięciu

H302:
Działa 

szkodliwie 
po 

połknięciu

H303:
Może działać 
szkodliwie 

po 
połknięciu

Zwrot wskazujący 
środki ostrożności 
Reagowanie 
(podanie doustne)

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P312
P330 P312

Uwaga 2a:
Elementy etykiet dla kategorii 5 przedstawione w tabeli 3.1.3 stosuje się w przypadku 
substancji i mieszanin dostępnych ogółowi społeczeństwa.
W przypadku substancji i mieszanin kategorii 5, przeznaczonych wyłącznie dla 
profesjonalnych użytkowników, dostawca przekazuje informacje na temat klasyfikacji 
dalszym użytkownikom i dystrybutorom za pośrednictwem karty charakterystyki.

Or. en

Uzasadnienie

Etykietowanie substancji chemicznych kategorii 5 ma szczególne znaczenie dla ochrony 
dzieci. Bezpośrednim skutkiem wyłączenia tej kategorii z rozporządzenia byłoby zaprzestanie 
informowania o toksyczności kilkudziesięciu tysięcy mieszanin. Kategoria 5 została zawarta w 
GHS, co oznaczałoby, że konsumenci w UE otrzymywaliby mniej informacji niż konsumenci w 
innych krajach, w których GHS będzie miał zastosowanie w całej rozciągłości. Włączenie 
kategorii 5 do rozporządzenia UE ułatwiłoby ponadto handel z tymi krajami oraz 
oznaczałoby, że prawodawstwo UE będzie zawierać wszystkie kryteria dotyczące toksyczności 
ostrej, przyjęte przez ONZ.

Poprawka 152
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik I - ustęp 3.1.4.1. - tabela 3.1.3. - rzędy od 1 do 4 i rząd 8

Tekst proponowany przez Komisję
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Tabela 3.1.3
Elementy etykiet dla toksyczności ostrej

Klasyfikacja Kategoria 1 Kategoria 2 Kategoria 3 Kategoria 4

Piktogram 
GHS

Hasło 
ostrzegawcze

Niebezpiecze
ństwo

Niebezpiecze
ństwo

Niebezpiecze
ństwo Uwaga

Zwrot 
wskazujący 
rodzaj 
zagrożenia:
Drogą 
doustną

H300: 
Połknięcie 

grozi śmiercią

H300: 
Połknięcie 

grozi śmiercią

H301: 
Działa 

toksycznie po 
połknięciu

H302:
Działa 

szkodliwie po 
połknięciu

Zwrot 
wskazujący 
środki 
ostrożności 
Reagowanie 
(podanie 
doustne)

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P312
P330

Poprawka Parlamentu

Tabela 3.1.3
Elementy etykiet dla toksyczności ostrej

Klasyfikacja Kategoria 1 Kategoria 2 Kategoria 3 Kategoria 4
Kategoria 5

(patrz 
uwaga 2a)

Piktogram GHS Brak 
piktogramu



AM\710142PL.doc 87/96 PE402.685v01-00

PL

Hasło 
ostrzegawcze

Niebezpiecz
eństwo

Niebezpiecz
eństwo

Niebezpiecz
eństwo Uwaga Uwaga

Zwrot wskazujący 
rodzaj zagrożenia:
Drogą doustną

H300: 
Połknięcie 

grozi 
śmiercią

H300: 
Połknięcie 

grozi 
śmiercią

H301: 
Działa 

toksycznie 
po 

połknięciu

H302:
Działa 

szkodliwie 
po 

połknięciu

H303:
Może działać 
szkodliwie po 

połknięciu

Zwrot wskazujący 
środki ostrożności 
Reagowanie 
(podanie doustne)

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P312
P330 P312

Uwaga 2a:
Elementy etykiet dla kategorii 5 przedstawione w tabeli 3.1.3 stosuje się w przypadku 
substancji i mieszanin dostępnych ogółowi społeczeństwa.
W przypadku substancji i mieszanin kategorii 5, przeznaczonych wyłącznie dla 
profesjonalnych użytkowników, dostawca przekazuje informacje na temat klasyfikacji 
dalszym użytkownikom i dystrybutorom za pośrednictwem karty charakterystyki.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane rozporządzenie spełni swój cel, jakim jest harmonizacja, tylko wtedy, gdy 
wszystkie kryteria klasyfikacji i przepisy dotyczące etykietowania zawarte w GHS zostaną 
przeniesione do prawodawstwa wspólnotowego. Kategoria 5 toksyczności ostrej została 
zawarta w GHS, dlatego należy ją uwzględnić również tutaj. W przeciwnym wypadku 
doszłoby nie tylko do utrudnień w handlu, ale także do obniżenia poziomu ochrony, jaki 
zapewnia obecne prawodawstwo wspólnotowe, ponieważ zaprzestanoby klasyfikowania i 
etykietowania tysięcy mieszanin. Byłoby to ze szkodą dla odpowiedniej ochrony, zwłaszcza 
dzieci i innych podatnych grup.
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Poprawka 153
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik I - ustęp 5.1a (nowy)

5.1 a PBT lub vPvB1

5.1 a.1. Kryteria klasyfikacji substancji

5.1 a.1.1. Substancja jest sklasyfikowana jako PBT lub vPvB jeżeli:

i) jest zidentyfikowana jako PBT lub vPvB przez producenta  lub 
importera zgodnie z art. 14 i załącznikiem I rozporządzenia (WE) 
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 
2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, zatwierdzania i ograniczeń w 
odniesieniu do substancji chemicznych (REACH) ustanawiającym 
Europejską Agencję ds. Chemikaliów1, lub
ii) jest zidentyfikowana jako (lub uznana za) PBT lub vPvB i 
zawarta w wykazie, o którym mowa w art. 59 ust. 1 rozporządzenia 
(WE) nr 1907/2006, lub
iii) jest zidentyfikowana jako (lub uznana za) PBT lub vPvB i 
wymieniona w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 
1907/2006.

5.1 a.2. Kryteria klasyfikacji mieszanin

5.1 a.2.1. Mieszaniny są klasyfikowane jako PBT lub vPvB na 
podstawie stężeń poszczególnych substancji PBT lub vPvB, które 
zawierają, zgodnie z tabelą 5.3.

Tabela 5.3
Ogólne limity stężeń substancji (w mieszaninie)

sklasyfikowanych jako PBT lub vPvB

Klasyfikacja substancji Klasyfikacja mieszaniny

PBT lub vPvB [C > 0.1%]

5.1 a.3. Informowanie o zagrożeniach

5.1 a.3.1. Dla substancji lub mieszanin spełniających kryteria 

                                               
1 Proponuje się, aby szczegółowe kryteria i elementy etykietowania (wybór piktogramów, uwagi o zagrożeniu 
lub o środkach ostrożności) zostały opracowane poprzez dostosowanie do postępu technicznego, zgodnie z 
procedurą komitologii określoną w art. 53 projektu rozporządzenia.  Na przykład wskazane byłoby jednak 
przyjęcie piktogramu GHS dotyczącego zagrożenia dla środowiska.
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klasyfikacji w niniejszej klasie zagrożenia zgodnie z tabelą 5,4 
stosuje się następujące elementy etykiet.

Tabela 5.4
Elementy etykiet dla PBT lub vPvB

Symbol/piktogram

Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo
Zwrot wskazujący rodzaj 

zagrożenia
EUH0XX: [może powodować 
długotrwałe szkodliwe skutki 

dla zdrowia człowieka i 
środowiska naturalnego]

Zwrot wskazujący środki 
ostrożności [do określenia]

1Dz.U. L 396 z 30.12.2006, str. 1. wersja poprawiona w Dz.U. L 136 z 29.5.2007, str. 3. 

Or. fr

Uzasadnienie

Dla spójności nowej europejskiej polityki chemicznej podstawowe znaczenie ma zapewnienie 
zgodności poziomu uwzględnienia SVHC każdego z tych rozporządzeń.
W związku z tym wprowadzenie obowiązków w zakresie etykietowania umożliwiłoby również: 
(i) większą skuteczność strategii UE dotyczącej zmniejszenia ryzyka w zakresie PBT/ vPvB; 
(ii) zapewnienie jednolitego poziomu informacji odpowiedniego do poziomu zagrożenia 
związanego z tymi SVHC; oraz
(iii) zwiększenie wiarygodności systemu klasyfikacji i etykietowania produktów chemicznych.
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Poprawka 154
Anders Wijkman, Lena Ek, Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik I - ustęp 5.1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5.1a. Substancje, które są trwałe, 
wykazujące zdolność do bioakumulacji i 
toksyczne (PBT) lub bardzo trwałe i 
wykazujące bardzo dużą zdolność do 
bioakumulacji (vPvB)
5.1a.1. Kryteria klasyfikacji dla substancji
5.1a.1.1. Substancję klasyfikuje się jako 
PBT lub vPvB, jeżeli została ona:

i) zidentyfikowana przez producenta lub 
importera jako PBT lub vPvB zgodnie z 
art. 14 rozporządzenia (WE) nr 
1907/2006, lub
ii) umieszczona jako PBT lub vPvB na 
liście substancji, o której mowa w art. 59 
ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, 
lub
iii) umieszczona jako PBT lub vPvB w 
załączniku XIV do rozporządzenia (WE) 
nr 1907/2006.
5.1a.2. Kryteria klasyfikacji dla mieszanin
5.1a.2.1. Mieszaniny klasyfikuje się jako 
PBT lub vPvB na podstawie 
poszczególnych stężeń substancji w nich 
zawartych, również sklasyfikowanych jako 
PBT lub vPvB, zgodnie z tabelą 5.2 a.

5.1a.3. Informacja o zagrożeniach
5.1a.3.1. Dla substancji lub mieszanin 
spełniających kryteria klasyfikacji w tej 
klasie zagrożenia stosuje się elementy 
etykiet zgodnie z tabelą 5.2 b.

Or. en
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Uzasadnienie

PBT i vPvB uznaje się w ramach rozporządzenia REACH za substancje wzbudzające 
szczególnie duże obawy (SHVC). Co więcej, w systemie zezwoleń REACH przyznano im 
pierwszeństwo. Niniejsze rozporządzenie musi więc zawierać jasne wymogi etykietowania 
substancji PBT i vPvB. Zapewniłoby to jednakowe i odpowiednie etykietowanie tych 
substancji, co z kolei stanowi wstępny warunek podjęcia właściwych działań wobec tych 
substancji zgodnie z rozporządzeniem REACH.

Poprawka 155
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik I - ustęp 5.1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5.1a. Substancje, które są trwałe, 
wykazujące zdolność do bioakumulacji i 
toksyczne (PBT) lub bardzo trwałe i 
wykazujące bardzo dużą zdolność do 
bioakumulacji (vPvB)
5.1a.1. Kryteria klasyfikacji dla substancji
5.1a.1.1. Substancję klasyfikuje się jako 
PBT lub vPvB, jeżeli została ona:

i) zidentyfikowana przez producenta lub 
importera jako PBT lub vPvB zgodnie z 
art. 14 rozporządzenia (WE) nr 
1907/2006, lub
ii) umieszczona jako PBT lub vPvB na 
liście substancji, o której mowa w art. 59 
ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, 
lub
iii) umieszczona jako PBT lub vPvB w 
załączniku XIV do rozporządzenia (WE) 
nr 1907/2006.
5.1a.2. Kryteria klasyfikacji dla mieszanin
5.1a.2.1. Mieszaniny klasyfikuje się jako 
PBT lub vPvB na podstawie 
poszczególnych stężeń substancji w nich 
zawartych, również sklasyfikowanych jako 
PBT lub vPvB, zgodnie z tabelą 5.2 a.

5.1a.3. Informacja o zagrożeniach
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5.1a.3.1. Dla substancji lub mieszanin 
spełniających kryteria klasyfikacji w tej 
klasie zagrożenia stosuje się elementy 
etykiet zgodnie z tabelą 5.2 b.

Or. en

Uzasadnienie

PBT i vPvB uznaje się w ramach rozporządzenia REACH za substancje wzbudzające 
szczególnie duże obawy (SHVC). Co więcej, w systemie zezwoleń REACH przyznano im 
pierwszeństwo. Niniejsze rozporządzenie musi więc zawierać jasne wymogi etykietowania 
substancji PBT i vPvB. Zapewniłoby to jednakowe i odpowiednie etykietowanie tych 
substancji, co z kolei stanowi wstępny warunek podjęcia właściwych działań wobec tych 
substancji zgodnie z rozporządzeniem REACH.

Poprawka 156
Jens Holm

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik I - ustęp 5.1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5.1a. Substancje, które są trwałe, 
wykazujące zdolność do bioakumulacji i 
toksyczne (PBT) lub bardzo trwałe i 
wykazujące bardzo dużą zdolność do 
bioakumulacji (vPvB)
5.1a.1. Kryteria klasyfikacji dla substancji
5.1a.1.1. Substancję klasyfikuje się jako 
PBT lub vPvB, jeżeli została ona:
i) zidentyfikowana przez producenta lub 
importera jako PBT lub vPvB zgodnie z 
art. 14 i załącznikiem I rozporządzenia 
(WE) nr 1907/2006, lub
ii) uznana za substancję PBT lub vPvB i 
umieszczona na liście substancji, o której 
mowa w art. 59 ust. 1 rozporządzenia 
(WE) nr 1907/2006, lub 
iii) uznana za substancję PBT lub vPvB i 
umieszczona w załączniku XIV do 
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rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.
Zgodnie z procedurą określoną w art. 53, 
najpóźniej do …* Komisja zmienia 
odniesienia do rozporządzenia (WE) nr 
1907/2006 w niniejszym ustępie, jeśli to 
stosowne. 
5.1a.2. Kryteria klasyfikacji dla mieszanin
5.1a.2.1. Mieszaniny klasyfikuje się jako 
PBT lub vPvB na podstawie 
poszczególnych stężeń substancji w nich 
zawartych, również sklasyfikowanych jako 
PBT lub vPvB, zgodnie z tabelą 5.2 a.
Zgodnie z procedurą określoną w art. 53, 
najpóźniej do …* Komisja zmienia 
niniejszy załącznik w celu dodania nowej 
tabeli określającej ogólne granice stężeń 
dla substancji (w mieszaninie) 
sklasyfikowanych jako PBT lub vPvB. 
5.1a.3. Informacja o zagrożeniach
5.1a.3.1. Dla substancji lub mieszanin 
spełniających kryteria klasyfikacji w tej 
klasie zagrożenia stosuje się elementy 
etykiet zgodnie z tabelą 5.2 b.
Zgodnie z procedurą określoną w art. 53, 
najpóźniej do …* Komisja zmienia 
niniejszy załącznik w celu dodania nowej 
tabeli określającej elementy etykiety dla 
substancji PBT lub vPvB. Elementy te 
składają się z odpowiedniego piktogramu, 
hasła ostrzegawczego 
„niebezpieczeństwo”, odpowiedniego 
zwrotu wskazującego rodzaj zagrożenia 
oraz jednego lub więcej odpowiednich 
zwrotów wskazujących środki ostrożności.
______

* Sześć miesięcy po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

W celu uzyskania wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska istotne jest 
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zidentyfikowanie i etykietowanie substancji i mieszanin, uznanych za wywołujące najbardziej 
poważne skutki. PBT i vPvB, uznane za substancje wzbudzające szczególnie duże obawy, nie 
są tak traktowane w ramach systemu klasyfikacji i etykietowania. W przeciwieństwie do 
substancji o właściwościach CMR substancjom tym można nie nadawać elementów etykiety 
odpowiadających poziomowi zagrożenia, jakie stwarzają. Ta niespójność prowadzi do braku 
wiarygodności nowej polityki UE w zakresie substancji chemicznych oraz systemu klasyfikacji 
i etykietowania.

Poprawka 157
Anders Wijkman, Lena Ek, Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik I - ustęp 5.1 a - tabela 5.2 a (nowa)

TABELA 5.2 a
Ogólne granice stężeń dla substancji (w mieszaninie)

sklasyfikowanych jako PBT lub vPvB

Klasyfikacja substancji Klasyfikacja mieszaniny

PBT lub vPvB C > 0,1 %

Or. en

Poprawka 158
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik I - ustęp 5.1 a - tabela 5.2 a (nowa)

TABELA 5.2 a
Ogólne granice stężeń dla substancji (w mieszaninie)

sklasyfikowanych jako PBT lub vPvB

Klasyfikacja substancji Klasyfikacja mieszaniny

PBT lub vPvB C > 0,1 %

Or. en
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Poprawka 159
Anders Wijkman, Lena Ek, Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik I - ustęp 5.1 a - tabela 5.2 b (nowa)

TABELA 5.2 b
Elementy etykiety odnoszące się do substancji PBT lub vPvB

Symbol/piktogram
*

Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo
Zwrot wskazujący 
rodzaj zagrożenia

EUH0XX: Może powodować długotrwałe 
szkodliwe skutki dla ludzi i środowiska

Zwroty wskazujące 
środki ostrożności *

* Najpóźniej do … [sześć miesięcy od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] należy dodać symbol/piktogram odnoszący się do PBT/vPvB 
i zwroty wskazujące środki ostrożności zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 54 ust. 3.

Or. en

Poprawka 160
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik I - ustęp 5.1 a - tabela 5.2 b (nowa)

TABELA 5.2 b
Elementy etykiety odnoszące się do substancji PBT lub vPvB

Symbol/piktogram
*

Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo
Zwrot wskazujący 
rodzaj zagrożenia

EUH0XX: Może powodować długotrwałe 
szkodliwe skutki dla ludzi i środowiska

Zwroty wskazujące 
środki ostrożności *
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* Najpóźniej do … [sześć miesięcy od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] należy dodać symbol/piktogram odnoszący się do PBT/vPvB 
i zwroty wskazujące środki ostrożności zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 54 ust. 3.

Or. en
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