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KRÓTKIE UZASADNIENIE

Man-made chemicals are part of modern life that allow women and their families in the 
European Union to enjoy a high level of comfort. 
Increasingly, however, scientific evidence shows that many chemicals pose a threat to human 
health and the environment, as they are linked to respiratory diseases, allergies, and cancer, 
often affecting especially women and children. In addition, synthetic chemicals may pollute 
and persist in the environment, spoil our freshwater, make soils unusable and accumulate in 
wildlife. Women are very concerned about the possible effects that toxic chemicals may have 
on their health, that of their families and on the environment. The evidence indicates the need 
for preventive action and for a gradual substitution of dangerous chemicals, especially where 
alternatives are available.
More than 100.000 chemicals are potentially marketed in the EU. About 30.000 of these are 
produced in quantities above one tonne and shall be regulated under REACH. Ninety-five 
percent of these substances are on the market with little or no safety data, and several of these 
give rise to very high concern. While exposed to more and more chemicals, we still know 
only very little about their effects. This may particularly affect women in child-bearing age -
even for the high-production volume chemicals, we only know for 32% whether they harm 
the development of the child in the womb or not. 

Effects on women and their families
Women and their families are each affected by synthetic chemicals in their own way due to a 
different physiology. Women have more fat tissue than men, allowing for easier storage of 
bioaccumulative chemicals. The female body is also changing more throughout life as women 
undergo biological stages such as pregnancy or menopause. These changes are regulated by 
the hormone system, making women more vulnerable to substances acting as endocrine 
disrupters. 

Some scientists are increasingly worried about the link between exposure to chemicals and the 
development of cancer. Scientists assume that 75 % of cancers are a result of mutations 
induced by environmental factors. 
Another worrying trend relating to chemicals is the decrease in male fertility. During the last 
decades, sperm counts have decreased by up to 50% in men in Europe, the US and Australia, 
a decrease suspected due to endocrine-disrupting chemicals. 

Concerning the health of the most vulnerable population group, children, chemical pollution 
of the body already occurs during the earliest phases of the child’s development. Chemicals 
stored in the female body are passed on to the foetus via the placenta or after birth through 
breast milk. They may disturb its development, resulting in irreversible damage. Chemicals 
may cause adverse health effects in children at much lower levels than in adults, including 
chemicals harming the prenatal development of the child’s central nervous system, the 
immune system and the reproductive system. These effects only become visible once the child 
has reached puberty or adulthood: they can result in learning disabilities, allergies, asthma and 
even childhood cancer.
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Chemicals need to be safe
Alarmed by the situation, a group of well-known scientists organized the The Paris Appeal on 
diseases due to chemical pollution in May 2004. This panel urged lawmakers to take the 
problem of chemicals seriously and engage in preventive action such as enacting legislation 
that will close the current information gap on chemical substances. It recommends the phase 
out of the most hazardous chemicals, some of which are known to cause cancer, accumulate 
in human tissue and cannot naturally degrade, inhibit the peri-natal development of the child 
or can change DNA. 

The European Commission’s REACH proposal presents a unique opportunity to provide a 
high level of protection for Europe’s women, their families and the environment. REACH 
allows Europe to take the lead in ending this worldwide uncontrolled experiment with 
synthetic chemicals. It can ensure that precautionary action for the protection of human health 
and the environment is the guiding principle. Therefore, REACH needs to be supported. 
However, the current draft legislation shows considerable shortcomings. This may lead to 
inadequate protection of women, their families and the environment. I am proposing the 
following changes to the draft legislation:

- Use of chemicals of very high concern must be substituted when safer alternatives are 
available

- Data requirements for low-volume chemicals need to increased 
- Imported articles must be made subject to equivalent safety standards as articles made 

in the EU
- Consumers, retailers and other downstream users must have full access to safety

information on chemicals
- A general duty of care needs to be reintroduced

- Consumer articles containing substances subject to authorization need to be clearly 
labelled

These changes are necessary if the EU wants to achieve the target adopted at the 2002 World 
Summit for Sustainable Development that “by 2020 chemicals are used and produced in ways 
that lead to the minimization of significant adverse effects on human health and the 
environment”. These changes can contribute to protecting women against the negative effects 
of hazardous chemicals, giving their children a toxic-free start into life

POPRAWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, o 
naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 4

(4) W celu zachowania integralności rynku 
wewnętrznego i zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia ludzi, zwłaszcza 
zdrowia pracowników, jak również 
środowiska naturalnego, konieczne jest 
zagwarantowanie zgodności substancji 
produkowanych we Wspólnocie z prawem 
wspólnotowym, nawet gdy są one 
eksportowane.

(4) W celu zachowania integralności rynku 
wewnętrznego i zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia ludzi, zwłaszcza 
zdrowia pracowników i innych narażonych 
na ryzyko grup społecznych, jak również 
środowiska naturalnego, konieczne jest 
zagwarantowanie zgodności substancji 
produkowanych we Wspólnocie z prawem 
wspólnotowym, nawet gdy są one 
eksportowane.

Uzasadnienie

The European Parliament considered that ´protecting the health of children against 
environment-related diseases is an essential investment with a view to ensuring adequate 
human and economic development´ (Paulsen Report on European Environment and Health 
Strategy) and asked for specific restrictions on chemicals for high-risk sections of the 
population (Ries report on European Environment and Health Action Plan) . REACH should 
not just be seen as a special opportunity to protect the health of workers, but also those that 
are most vulnerable to chemical exposure.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 5

(5) Ocena działania czterech głównych 
instrumentów prawnych dotyczących 
substancji chemicznych we Wspólnocie 
(dyrektywa Rady 67/548/EWG z dnia 27 
czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych odnoszących się do 
klasyfikacji, pakowania i oznakowania 
substancji niebezpiecznych, dyrektywa Rady 
88/379/EWG z dnia 7 czerwca 1988 r. w 
sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych Państw 
Członkowskich odnoszących się do 
klasyfikacji, pakowania i oznakowania 
preparatów niebezpiecznych (w 
międzyczasie zastąpiona dyrektywą 
1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie 
zbliżenia przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych Państw 

(5) Ocena działania czterech głównych 
instrumentów prawnych dotyczących 
substancji chemicznych we Wspólnocie 
(dyrektywa Rady 67/548/EWG z dnia 27 
czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych odnoszących się do 
klasyfikacji, pakowania i oznakowania 
substancji niebezpiecznych, dyrektywa Rady 
88/379/EWG z dnia 7 czerwca 1988 r. w 
sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych Państw 
Członkowskich odnoszących się do 
klasyfikacji, pakowania i oznakowania 
preparatów niebezpiecznych (w 
międzyczasie zastąpiona dyrektywą 
1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie 
zbliżenia przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych Państw 
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Członkowskich odnoszących się do 
klasyfikacji, pakowania i oznakowania 
preparatów niebezpiecznych), 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 z 
dnia 23 marca 1993 r. w sprawie oceny i 
kontroli zagrożeń stwarzanych przez 
istniejące substancje i dyrektywa 
76/769/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w 
sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych Państw 
Członkowskich odnoszących się do 
ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i 
stosowaniu niektórych substancji i 
preparatów niebezpiecznych) ujawniła 
szereg problemów w funkcjonowaniu 
ustawodawstwa wspólnotowego 
dotyczącego substancji chemicznych, 
prowadzących do różnic między przepisami 
ustawowymi, wykonawczymi i 
administracyjnymi w Państwach 
Członkowskich, bezpośrednio 
wpływających na funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego w tym zakresie.

Członkowskich odnoszących się do 
klasyfikacji, pakowania i oznakowania 
preparatów niebezpiecznych), 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 z 
dnia 23 marca 1993 r. w sprawie oceny i 
kontroli zagrożeń stwarzanych przez 
istniejące substancje i dyrektywa 
76/769/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w 
sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych Państw 
Członkowskich odnoszących się do 
ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i 
stosowaniu niektórych substancji i 
preparatów niebezpiecznych) ujawniła 
szereg problemów w funkcjonowaniu 
ustawodawstwa wspólnotowego 
dotyczącego substancji chemicznych, 
prowadzących do różnic między przepisami 
ustawowymi, wykonawczymi i 
administracyjnymi w Państwach 
Członkowskich, bezpośrednio 
wpływających na funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego w tym zakresie i 
sprawiających, że niemożliwa jest 
odpowiednia ochrona zdrowia publicznego 
oraz środowiska naturalnego.

Uzasadnienie

The problems found in current legislation are not just such that they result in disparities 
between the national laws, but in particular that current legislation has failed to adequately 
protect public health and the environment against hazardous chemicals.

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 12

(12) Przepisy dotyczące zezwoleń 
przewidują, że zezwoleń na wprowadzanie 
do obrotu oraz stosowanie substancji wysoce 
niebezpiecznych udziela Komisja, jeżeli 
zagrożenie wynikające ze stosowania tych 
substancji jest pod należytą kontrolą lub ich 
stosowanie można usprawiedliwić 
względami społeczno-ekonomicznymi.

(12) Przepisy dotyczące zezwoleń 
przewidują, że pozwoleń na wprowadzanie 
do obrotu oraz stosowanie substancji wysoce 
niebezpiecznych udziela Komisja, jeżeli 
bezpieczniejsze substancje lub technologie 
nie są dostępne oraz ich stosowanie można 
usprawiedliwić względami 
społeczno-ekonomicznymi.
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Uzasadnienie

This recital reasserts the objective of the authorisation procedure, since the high level of 
protection required can only be provided if substances of very high concern are replaced with 
suitable alternative substances or technologies wherever possible. This is in line with similar 
Community legislation (e.g. biocides, worker's health legislation). To retain the alternative 
aim of “adequate control” of risks is to endorse continued use and release of substances of 
very high concern to the environment, irrespective of the socio-economic reasons for such 
uses and of whether safer alternatives are available.

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia 20

(20) Ze względu na fakt, że producenci i 
importerzy powinni odpowiadać za swoje 
wyroby, stosowne jest nałożenie obowiązku 
rejestracji substancji uwalnianych przez te
wyroby. W przypadku substancji, które 
prawdopodobnie będą wydzielane przez 
wyroby w wystarczająco dużych ilościach 
oraz w sposób szkodliwy dla zdrowia ludzi 
lub środowiska naturalnego, Agencja 
powinna zostać powiadomiona i mieć 
prawo wymagać złożenia wniosku o 
rejestrację.

(20) Ze względu na fakt, że producenci i 
importerzy powinni odpowiadać za swoje 
wyroby, stosowne jest nałożenie obowiązku 
rejestracji substancji niebezpiecznych 
zawartych w wyrobach.

Uzasadnienie

Articles represent a primary source of exposure to chemicals. The use of hazardous 
substances in articles should be subject to the registration requirements.

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia 31

(31) W celu zapewnienia 
zharmonizowanego i prostego systemu, 
wszystkie wnioski o rejestrację powinny być 
składane do Agencji. Aby zagwarantować 
jednolitość procedury i efektywne 
wykorzystanie środków, powinna ona 
sprawdzać wszystkie wnioski o rejestrację 
pod względem ich kompletności oraz
odpowiadać za wszystkie definitywnie 
odrzucone wnioski o rejestrację.

(31) W celu zapewnienia 
zharmonizowanego i prostego systemu, 
wszystkie wnioski o rejestrację powinny być 
składane do Agencji. Aby zagwarantować, 
że wnioski są spójne, kompletne i należytej 
jakości, powinno się przeprowadzać 
niezależną kontrolę przed złożeniem 
wniosku do Agencji. Agencja powinna
odpowiadać za wszystkie definitywnie 
odrzucone wnioski o rejestrację.



PE 357.536v01-00 8/35 PA\562492PL.doc

PL

Uzasadnienie

There is currently no mandatory evaluation of the quality and content of the registration 
dossiers, as the Agency will only check for completeness (Article 18(2)). Given that a recent 
evaluation by Competent Authorities of Member States found that only 31% of safety data 
sheets were fully accurate, it is vital that an independent audit is performed prior to the 
submission to ease the task of the Agency

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia 52

(52) W celu zapewnienia wystarczająco 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i 
środowiska naturalnego, w przypadku 
substancji niebezpiecznych należy stosować 
zasadę ostrożności, co oznacza, że stosujące 
je przedsiębiorstwa muszą udowodnić 
organowi dokonującemu rejestracji, że 
wynikające stąd ryzyko jest pod należytą 
kontrolą. W razie niemożności 
przedstawienia dowodów, zezwolenie na 
stosowanie substancji może być udzielone,
jeżeli przedsiębiorstwa wykażą, że korzyści 
społeczne wynikające ze stosowania 
substancji są większe niż związane z nim 
ryzyko, oraz że nie ma substancji lub 
technologii alternatywnych. Właściwy organ 
wydający zezwolenie powinien następnie w 
oparciu o procedurę uzyskania zezwolenia i 
na podstawie wniosku przedsiębiorstwa 
sprawdzić, czy wymogi te są spełnione. 
Ponieważ celem udzielanych zezwoleń jest 
zagwarantowanie wysokiego poziomu 
ochrony w obrębie całego rynku 
wewnętrznego, organem właściwym 
powinna być Komisja.

(52) W celu zapewnienia wystarczająco 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi, 
zwłaszcza w przypadku szczególnie 
zagrożonych grup społecznych, i 
środowiska naturalnego, substancje o 
właściwościach wysoce niebezpiecznych 
powinny być dopuszczane tylko wówczas,
jeżeli przedsiębiorstwa wykażą, że korzyści 
społeczne wynikające ze stosowania 
substancji są większe niż związane z nim 
ryzyko oraz że nie ma substancji lub 
technologii alternatywnych. Właściwy organ 
wydający zezwolenie powinien następnie w 
oparciu o procedurę uzyskania zezwolenia i 
na podstawie wniosku przedsiębiorstwa 
sprawdzić, czy wymogi te są spełnione. 
Ponieważ celem udzielanych zezwoleń jest 
zagwarantowanie wysokiego poziomu 
ochrony w obrębie całego rynku 
wewnętrznego, organem właściwym 
powinna być Komisja.

Uzasadnienie

Specific care attention needs to be paid to vulnerable populations in authorisation. 

The authorisation requirement will only provide the high level of protection required if it 
replaces substances of very high concern with safer alternative substances or technologies 
wherever possible. This is in line with similar Community legislation (e.g. biocides, 
hazardous substances in electrical and electronic equipment, worker's health legislation). To 
retain the alternative aim of “adequate control” of risks is to endorse continued use and 
release of substances of very high concern even when safer alternatives are available.
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Poprawka 7
Artykuł 1

Niniejsze rozporządzenie opiera się na 
zasadzie, że to producenci, importerzy i 
dalsi użytkownicy powinni się upewnić, że 
produkują, wprowadzają do obrotu, 
importują bądź stosują takie substancje, 
które nie są szkodliwe dla zdrowia lub 
środowiska naturalnego. Podstawą jego 
postanowień jest zasada ostrożności.

Podstawą niniejszego rozporządzenia jest 
zasada ostrożności.

Uzasadnienie

Linked to the introduction of a new article on the "Duty of Care" (to be voted as a block). 

Since up to 70,000 chemicals are potentially excluded from REACH it is important for the 
protection of human health and the environment to place a general Duty of Care on chemical 
manufacturers and downstream users to document safe use. This had been suggested in the 
draft legislative proposal submitted to the internet consultation, but has been downgraded in 
the legislative text from a legal obligation to an unenforceable principle. This amendment 
seeks to delete the mere principle, as the provision is to be reintroduced as a legally binding 
provision.

Poprawka 8
Artykuł 3 punkt 29 a (nowy)

(29a) Do grup społecznych narażonych na 
ryzyko należą jednostki wyjątkowo 
podatne, w tym noworodki, niemowlęta, 
dzieci, kobiety ciężarne, matki karmiące 
oraz osoby starsze.

Uzasadnienie

A definition of vulnerable population is needed to ensure that susceptible populations are 
identified and that measures can be taken accordingly to reduce the risks to these 
populations. The definition is based on the high-risk sections of the population as used in the 
recent resolution of the European Parliament on the European Environment and Health 
Action Plan (Ries report).

Poprawka 9
Artykuł 3 a (nowy)
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Artykuł 3a

Obowiązek należytej troski i staranności

1. Producenci, importerzy i dalsi 
użytkownicy gwarantują dostępność 
niezbędnych informacji oraz podjęcie 
koniecznych kroków w celu uniknięcia 
uszczerbku na zdrowiu i szkód dla 
środowiska naturalnego wynikających z 
produkcji, importu, wprowadzania do 
obrotu lub użytkowania substancji 
oddzielnie, w preparatach lub wyrobach, w 
przewidywalnych warunkach ich 
rozsądnego i zgodnego z przeznaczeniem 
użytkowania.

2. Producenci, importerzy i dalsi 
użytkownicy przechowują niezbędne 
informacje, umożliwiające stosowanie się 
do postanowień ust. 1. Na życzenie 
informacje te udostępnia się kompetentnym 
organom lub Agencji.

Uzasadnienie

Linked to the amendment deleting the principle of "Duty of Care" from art. 1 (to be voted as a 
block). 

Since up to 70,000 chemicals are potentially excluded from REACH it is important for the 
protection of human health and the environment to place a general Duty of Care on chemical 
manufacturers and downstream users to document safe use. This had been foreseen in the 
draft submitted to the internet consultation, in line with what was foreseen in the White 
Paper, but has been downgraded in the legislative text from what was initially a legal 
obligation to an unenforceable principle. This amendment seeks to restore the legally binding 
provision.

Poprawka 10
Artykuł 5 ustęp 4 a (nowy)

Wszystkie wnioski o rejestrację są 
poddawane niezależnej kontroli przed ich 
złożeniem do Agencji, a sprawozdanie z 
kontroli jest przedkładane Agencji wraz z 
wnioskiem o rejestrację. Kontrola ta 
gwarantuje, że rejestracja jest kompletna i 
należycie wykonana. Kontrolę 
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przeprowadza instytucja niezależna od 
rejestrującego, chociaż koszty pokrywa 
rejestrujący. Agencja opracowuje wytyczne 
odnośnie takich kontroli jakości.

Uzasadnienie

There is currently no mandatory evaluation of the quality and content of the registration 
dossiers, as the Agency will only check for completeness (Article 18(2)). Given that a recent 
evaluation by Competent Authorities of Member States found that only 31% of safety data 
sheets were fully accurate, we consider it vital that an independent audit is required prior to 
submission of the documents in order to ensure the accuracy of registration dossiers.

Poprawka 11
Artykuł 6 ustęp 1

Każdy producent lub importer wyrobów 
składa do Agencji wniosek o rejestrację 
wszelkich substancji zawartych w tych 
wyrobach, jeżeli spełnione są wszystkie 
poniższe warunki:

(a) substancja występuje w tych wyrobach w 
ilościach przekraczających 1 tonę w 
przeliczeniu na producenta lub importera w 
ciągu jednego roku; każdy typ wyrobu jest 
brany pod uwagę oddzielnie;

(b) substancja spełnia kryteria 
zaklasyfikowania jej jako substancji 
niebezpiecznej zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG;

substancja będzie uwalniana podczas 
normalnego i zgodnego z przeznaczeniem 
użytkowania.

Każdy producent lub importer wyrobów 
składa do Agencji wniosek o rejestrację 
wszelkich substancji zawartych w tych 
wyrobach, jeżeli spełnione są wszystkie 
poniższe warunki:

• substancja występuje w tych wyrobach 
w ilościach przekraczających 1 tonę w 
przeliczeniu na producenta lub importera 
w ciągu jednego roku;

• substancja spełnia kryteria 
zaklasyfikowania jej jako substancji 
niebezpiecznej zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG

substancja występuje w tych wyrobach lub 
w jednorodnych materiałach tych wyrobów 
w stężeniach przekraczających 0,1 %.

Uzasadnienie

Articles represent a primary source of exposure to chemicals. The reference to 'article type' is 
not acceptable, as it is completely unclear (e.g. chair with arms versus chair without arms - is 
it one article type or two?). The total mass of imported articles represents the only clear 
reference, a basis also chosen for substances and preparations. To require only registration 
of hazardous substances in articles intended to be released is far too limited, as hardly any 
articles qualify for this. All hazardous substances present in articles above a certain 
concentration should be subject to registration.
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Poprawka 12
Artykuł 6 ustęp 2

Każdy producent lub importer wyrobów 
powiadamia Agencję o wszelkich 
substancjach występujących w tych 
wyrobach zgodnie z ust. 3, jeżeli spełnione 
są wszystkie poniższe warunki:

(a) substancja występuje w tych wyrobach 
w ilościach przekraczających 1 tonę w 
przeliczeniu na producenta lub importera w 
ciągu jednego roku;

(b) substancja spełnia kryteria 
zaklasyfikowania jej jako substancji 
niebezpiecznej zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG;

(c) producent lub importer wie lub może 
wiedzieć, że substancja ta prawdopodobnie 
będzie uwalniana podczas normalnego i 
zgodnego z przeznaczeniem użytkowania, 
nawet jeżeli jej uwalnianie nie jest 
zamierzoną cechą wyrobu;

ilość uwolnionej substancji może 
spowodować uszczerbek na zdrowiu lub 
zanieczyścić środowisko naturalne.

skreślony

Uzasadnienie

Many articles are likely to release hazardous chemicals. However, the current REACH 
provisions on such articles are very weak - they are tantamount to saying: "if there are strong 
reasons for a restriction, then please notify us". This does not ensure adequate protection of 
human health or the environment. The condition of potential adverse affect is far too 
subjective and controversial to be useful. Articles represent a primary source of exposure to 
chemicals. The use of hazardous substances in articles should be subject to the registration 
requirements as given in the amendment to Article 6(1).

Poprawka 13
Artykuł 6 ustęp 3

Jeżeli spełnione są warunki określone w skreślony
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ust. 2, zawiadomienie zawiera następujące 
informacje w formie określonej przez 
Agencję zgodnie z art. 108:

(a) tożsamość i dane kontaktowe 
producenta lub importera;

(b) numer lub numery rejestracji, o których 
mowa w art. 18 ust. 1, jeżeli ten numer lub 
numery istnieją;

(c) cechy charakterystyczne substancji 
zgodnie z opisem w części 2 załącznika IV;

(d) klasyfikacja substancji;

(e) krótki opis zastosowania wyrobu;

(f) zakres tonażowy substancji, np. 1-10 
ton, 10-100 ton, itd.

Uzasadnienie

As the use of hazardous substances in articles should be subject to the registration 
requirements as given in the amendment to Article 6(1), there is no more need for a 
notification.

Poprawka 14
Artykuł 6 ustęp 4

Zgodnie z tytułem II Agencja może 
wymagać od producentów lub importerów 
wyrobów zarejestrowania wszelkich 
substancji zawartych w tych wyrobach i 
zgłoszonych zgodnie z ust. 3.

skreślony

Uzasadnienie

As the use of hazardous substances in articles should be subject to the registration 
requirements as given in the amendment to Article 6(1), there is no more need for this 
provision.

Poprawka 15
Artykuł 6 ustęp 5
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Ustępy od 1 do 4 nie mają zastosowania do 
substancji, które zostały już zarejestrowane 
na ten użytek przez podmiot na wyższym 
szczeblu łańcucha dostaw.

Ustęp 1 nie ma zastosowania do substancji, 
które zostały już zarejestrowane na ten 
użytek przez podmiot na wyższym szczeblu 
łańcucha dostaw.

Uzasadnienie

This ensures consistency with the amendments suggesting to delete paragraphs 2, 3, and 4.

Poprawka 16
Artykuł 6 ustęp 6

Ustępy od 1 do 4 mają zastosowanie 3 
miesiące po upływie terminu określonego w 
art. 21 ust. 3.

Ustęp 1 ma zastosowanie 3 miesiące po 
upływie terminu określonego w art. 21 ust. 
3.

Uzasadnienie

This ensures consistency with the amendments suggesting to delete paragraphs 2, 3, and 4.

Poprawka 17
Artykuł 6 ustęp 7

Wszelkie kroki mające na celu 
wprowadzenie w życie postanowień 
zawartych w ust. od 1 do 6 zatwierdza się 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
130 ust. 3.

Wszelkie kroki mające na celu 
wprowadzenie w życie postanowień 
zawartych w ust. od 1 do 3 zatwierdza się 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
130 ust. 3.

Uzasadnienie

This ensures consistency with the amendments suggesting to delete paragraphs 2, 3, and 4.

Poprawka 18
Artykuł 9 lit. ba) (nowa)

(ba) Przedkładając informacje w celu 
rejestracji zgodnie z lit. a) i b), wnioskujący 
może poprosić o traktowanie ściśle 
określonych dokumentów lub ich części w 
sposób poufny. Wnioskujący w pełni 
uzasadnia każdą taką prośbę. Organ 
otrzymujący informacje decyduje, które z 
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nich należy traktować w sposób poufny.

Uzasadnienie

Existing legislation (Regulation 793/93/EEC and Directive 92/32/EEC) is similar with respect 
to the burden on industry to justify confidentiality: a manufacturer can indicate commercially 
sensitive information but this must be accompanied by a full justification. The authority 
receiving the information shall decide on its own responsibility which information is covered.

Poprawka 19
Artykuł 13 ustęp 1 akapit 1

Bez uszczerbku dla art. 4 dyrektywy 
98/24/WE, w przypadku wszystkich 
substancji podlegających rejestracji zgodnie 
z tym rozdziałem przeprowadza się ocenę 
bezpieczeństwa chemicznego oraz sporządza 
sprawozdanie na ten temat, jeżeli 
rejestrujący wytwarza lub importuje taką 
substancję w ilości przynajmniej 10 ton 
rocznie.

Bez uszczerbku dla art. 4 dyrektywy 
98/24/WE, w przypadku wszystkich 
substancji podlegających rejestracji zgodnie 
z tym rozdziałem przeprowadza się ocenę 
bezpieczeństwa chemicznego oraz sporządza 
sprawozdanie na ten temat.

Uzasadnienie

It is unacceptable to limit safety assessments to substances above 10 tonnes, as this would 
mean that we would continue not to have exposure data for two-thirds of the substances that 
fall under REACH. Without exposure information, it would be near impossible to identify the 
appropriate risk management measures to protect professionals or consumers, amongst 
whom many women in child-bearing age, who may be in direct contact on a daily basis with 
chemicals produced in quantities below 10t, such as e.g. certain chemicals in household 
cleaning products.

Poprawka 20
Artykuł 21 ustęp 1 lit. a)

(a) substancji wprowadzonych 
sklasyfikowanych jako kancerogenne, 
mutagenne lub toksyczne w odniesieniu do 
funkcji rozrodczej, należących do kategorii 1 
lub 2, zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG, 
wyprodukowanych we Wspólnocie lub 
importowanych przynajmniej raz po wejściu 
w życie niniejszego rozporządzenia w ilości 
przynajmniej 1 tony rocznie w przeliczeniu 
na jednego producenta lub importera;

(a) substancji wprowadzonych 
sklasyfikowanych jako kancerogenne, 
mutagenne lub toksyczne w odniesieniu do 
funkcji rozrodczej, należących do kategorii 1 
lub 2, zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG lub 
spełniających kryteria uzyskania 
zezwolenia, o których mowa w art. 54 lit. d), 
e) i f), wyprodukowanych we Wspólnocie 
lub importowanych przynajmniej raz po 
wejściu w życie niniejszego rozporządzenia 
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w ilości przynajmniej 1 tony rocznie w 
przeliczeniu na jednego producenta lub 
importera;

Uzasadnienie

The first deadline for registration of phase-in substances as suggested under REACH applies 
to chemicals produced in quantities over 1000 tonnes and CMR substances in categories 1 
and 2. This first stage should also cover substances that are PBT or vPvB, as they are 
particularly dangerous (they are passed on to the developing embryo and can cause adverse
health effects). As substances that are PBT or vPvB are given priority under authorisation 
(see Article 55(3), they also need to be phased into REACH early on to ensure coherence with 
authorisation.

Poprawka 21
Artykuł 31 a (nowy)

Artykuł 31 a

Obowiązek informowania o substancjach 
znajdujących się w wyrobach

Dalsi użytkownicy, którzy wprowadzają do 
wyrobu substancję lub preparat, co do 
których sporządzono arkusz danych 
dotyczących bezpieczeństwa, jak również ci, 
którzy następnie mają z tym wyrobem do 
czynienia lub poddają go dalszej przeróbce, 
przekazują arkusz danych dotyczących 
bezpieczeństwa każdemu odbiorcy wyrobu 
lub jego pochodnych. Ogół społeczeństwa 
nie jest odbiorcą.

Ogół społeczeństwa ma prawo domagać się 
od producenta lub importera informacji na 
temat substancji, które zawiera 
wyprodukowany lub importowany przez 
niego wyrób. Producent lub importer ma 15 
dni roboczych na udzielenie odpowiedzi.

Uzasadnienie

Producers of articles, retailers and the public should be able to find out whether specific 
substances are present in the final article and look for safer alternatives if necessary. A time 
limit of fifteen days is set by reference to the standard response time in Regulation 1049/2001, 
which provides for access to documents of the Community institutions.
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Poprawka 22
Artykuł 52

Celem niniejszego tytułu jest 
zagwarantowanie dobrego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego przy jednoczesnym 
zapewnieniu należytej kontroli ryzyka, jakie 
niosą ze sobą substancje wysoce 
niebezpieczne lub zastąpienia tych 
substancji odpowiednimi substancjami lub 
technologiami alternatywnymi.

Celem niniejszego tytułu jest 
zagwarantowanie, że, po pierwsze, 
substancje wysoce niebezpieczne w miarę 
możliwości są zastępowane 
bezpieczniejszymi substancjami bądź 
technologiami alternatywnymi. W 
przypadku, gdy nie ma alternatywy, ale 
korzyści dla społeczeństwa są większe niż 
ryzyko związane ze stosowaniem takiej 
substancji, celem niniejszego tytułu jest 
zagwarantowanie należytej kontroli 
stosowania substancji wysoce 
niebezpiecznych oraz, po trzecie, 
zagwarantowania, że substancje 
alternatywne zostaną stworzone.

Uzasadnienie

The health of women and their families or the environment cannot be protected if the aim of 
this title is not substitution of substances of very high concern (i.e. PBT, vPvB, CMRs). The 
replacing of these substances is necessary as the risks to human health and the environment 
arising from the use of such chemicals cannot be “properly controlled”. Also producers 
would benefit from a clear and un-bureaucratic authorization procedure of these chemicals. 
The application of the precautionary principle as one of the guiding policy measures in 
REACH would find its logical conclusion in the phase-out of the worst chemicals.

Poprawka 23
Artykuł 53 ustęp 1 lit. b)

(b) stosowanie tej substancji oddzielnie, w 
preparacie bądź włączenie jej do wyrobu, ze 
względu na który substancja ta jest 
wprowadzana do obrotu lub ze względu na 
który on sam jej używa, zostało zwolnione z 
obowiązku uzyskania zezwolenia w 
załączniku XIII zgodnie z art. 55 ust. 2.

skreślony

Uzasadnienie

There should be no blanket exemptions to ensure full implementation of the substitution 
principle.
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Poprawka 24
Artykuł 53 ustęp 2 a (nowy)

(2a) Import oraz wprowadzenie do obrotu 
wyrobu zawierającego substancję 
wyszczególnioną w załączniku XIII jest 
równoznaczne ze stosowaniem tej 
substancji.

Uzasadnienie

The REACH proposal does not specify provisions for imported articles containing substances, 
which require authorisation. Importers of articles must have the same obligations as other 
EU producers in order to effectively protect human health and especially that of women and 
their families. A failure to rectify this would present a serious threat to health and 
environment protection and to the competitiveness of specific industry sectors.

Poprawka 25
Artykuł 54 lit. f)

(f) substancje zakłócające równowagę 
hormonalną lub substancje trwałe, 
substancje posiadające właściwości 
bioakumulacyjne i toksyczne bądź bardzo 
trwałe i o bardzo silnych właściwościach 
bioakumulacyjnych, nie spełniające 
kryteriów określonych pod lit. d) i e), o 
których wiadomo, że są przyczyną 
poważnych i nieodwracalnych skutków w 
odniesieniu do ludzi lub środowiska 
naturalnego, odpowiadających skutkom 
innych substancji określonych szczegółowo 
pod lit. od a) do e), zgodnie z procedurą 
ustanowioną w art. 56.

(f) substancje zakłócające równowagę 
hormonalną lub substancje trwałe, 
substancje posiadające właściwości 
bioakumulacyjne i toksyczne bądź bardzo 
trwałe i o bardzo silnych właściwościach 
bioakumulacyjnych, nie spełniające 
kryteriów pod lit. d) i e), o których 
wiadomo, że są powodem do podobnego 
niepokoju jak inne substancje określone 
szczegółowo pod lit. od a) do e), zgodnie z 
procedurą ustanowioną w art. 56.

Uzasadnienie

The requirement to prove that serious and irreversible effects are being caused before 
regulation can act is unacceptable and not in accordance with the application of the 
precautionary principle. Precautionary action in the context of this legislation is the primary 
objective of this proposal.

Poprawka 26
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Artykuł 55 ustęp 1 lit. d)

(d) w miarę potrzeby, okresy weryfikacji dla 
niektórych zastosowań

(d) okresy weryfikacji dla wszystkich
zastosowań, które nie przekraczają 5 lat;

Uzasadnienie

All authorisations should be time-limited, because periodic review will allow (and encourage) 
adaptation to technical progress (e.g. consideration of new information on hazards, exposure, 
socio-economic benefits and availability of alternatives). Without regular review periods, the 
momentum for the innovation of safer alternatives will be lost.

Poprawka 27
Artykuł 55 ustęp 1 lit. e)

(e) zastosowania lub rodzaje zastosowań 
zwolnionych z obowiązku uzyskania 
zezwolenia, jeżeli takowe istnieją, oraz 
warunki takich zwolnień, jeżeli są 
przewidziane.

skreślony

Uzasadnienie

There should be no blanket exemptions to ensure full implementation of the substitution 
principle.

Poprawka 28
Artykuł 55 ustęp 2

Zastosowania lub rodzaje zastosowań mogą 
być zwolnione z obowiązku uzyskania 
zezwolenia. Przy udzielaniu takich 
zwolnień należy wziąć pod uwagę zwłaszcza 
następujące kwestie:

(a) istnienie odnośnego ustawodawstwa 
wspólnotowego, nakładającego minimalne 
wymagania co do ochrony zdrowia lub 
środowiska naturalnego w przypadku 
stosowania danej substancji, takie jak 
obowiązujące limity narażenia w miejscu 
pracy, ograniczenia emisji, itd.;

(b) istniejące zobowiązania prawne do 
podejmowania odpowiednich kroków pod 

skreślony
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względem technicznym i organizacyjnym w 
celu zagwarantowania zgodności z 
odpowiednimi standardami zdrowotnymi, 
bezpieczeństwa i ochrony środowiska 
naturalnego w związku ze stosowaniem 
danej substancji.
Zwolnienia mogą podlegać określonym 
warunkom.

Uzasadnienie

There should be no blanket exemptions to ensure full implementation of the substitution 
principle.

Poprawka 29
Artykuł 55 ustęp 4 lit. b)

(b) Zastosowania, które powinny być 
zwolnione z obowiązku uzyskania 
zezwolenia.

skreślony

Uzasadnienie

There should be no blanket exemptions to ensure full implementation of the substitution 
principle.

Poprawka 30
Artykuł 57 ustęp 2

Zezwolenia udziela się, jeżeli ryzyko 
uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia 
środowiska naturalnego w wyniku jej 
stosowania, związane z jej wewnętrznymi 
właściwościami określonymi w załączniku 
XIII, jest pod należytą kontrolą zgodnie z 
załącznikiem I, część 6, oraz dokumentacją 
znajdującą się w sprawozdaniu na temat 
bezpieczeństwa chemicznego, 
sporządzonym przez wnioskującego.

Komisja nie bierze pod uwagę:

(a) zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska 
naturalnego, wynikających z emisji 
substancji przez instalację, na którą 

skreślony
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udzielono zezwolenia zgodnie z dyrektywą 
Rady 96/61/WE49;

(b) zagrożeń dla środowiska wodnego i 
poprzez środowisko wodne w wyniku 
wydostania się substancji ze źródła 
punktowego, dla którego istnieje wymóg 
wcześniejszej regulacji zgodnie z art. 11 ust. 
3 i uregulowaniami prawnymi przyjętymi w 
ramach art. 16 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2000/60/WE50;

(c) zagrożeń dla zdrowia ludzi 
wynikających ze stosowania substancji w 
urządzeniu medycznym zgodnie z 
uregulowaniami dyrektywy Rady 
90/385/EWG51 i 93/42/EWG52 lub 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 98/79/WE.

Uzasadnienie

The authorisation requirement can only provide the high level of protection by replacing 
substances of very high concern with suitable alternative substances or technologies wherever 
possible. The alternative aim of “adequate control” of risks would allow continued use and 
release of substances of very high concern, although safer alternatives might be available. 
This would significantly compromise the effectiveness of REACH regarding health and 
environmental protection. 

Regulation by emission limit values is not a suitable means for dealing with chemicals of very 
high concern and cannot ensure a high degree of protection.

Poprawka 31
Artykuł 57 ustęp 3 akapit 1

Jeżeli zezwolenia nie można udzielić na 
mocy ust. 2, zezwolenie może być udzielone 
w przypadku wykazania, że korzyści 
społeczno-ekonomiczne są większe niż 
zagrożenie zdrowia ludzi lub środowiska 
naturalnego wynikające ze stosowania 
substancji i jeżeli nie ma odpowiednich 
substancji lub technologii alternatywnych. 
Decyzję taką podejmuje się po rozważeniu 
wszystkich poniższych aspektów:

Zezwolenia udziela się w przypadku 
wykazania, że korzyści społeczno-
ekonomiczne są większe niż zagrożenie 
zdrowia ludzi, w tym zdrowia pracowników 
oraz szczególnie zagrożonych grup 
społecznych, lub środowiska naturalnego 
wynikające ze stosowania substancji i jeżeli 
nie ma odpowiednich substancji lub 
technologii alternatywnych oraz gdy podjęto 
kroki w celu zminimalizowania narażenia 
na wpływ tych substancji, ich odpadów, 
emisji i strat dla środowiska naturalnego. 
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Decyzję taką podejmuje się po rozważeniu 
wszystkich poniższych aspektów:

Uzasadnienie

Linked to the deletion of Article 57(2). Once it is clear that authorisations always consider the 
socio-economic justification and the availability of safer alternatives, the granting of such 
authorisations can become mandatory. Authorisations should only be granted when there is 
no safer alternative, a clear societal need for the use of the substance, and when measures to 
minimise exposure and losses to the environment are in place. The consideration of the risks 
should include the risk to workers and vulnerable populations.

Poprawka 32
Artykuł 57 ustęp 6

Zezwolenia mogą podlegać warunkom
obejmującym okresy weryfikacji i/lub 
nadzór. Zezwolenia udzielone zgodnie z ust. 
3 podlegają zwykle ograniczeniu 
czasowemu. Zezwolenia podlegają okresom 
weryfikacji.

Zezwolenia podlegają okresom weryfikacji i 
wymogom sporządzenia planu zastąpienia 
oraz mogą podlegać innym warunkom, w 
tym wymogowi nadzoru. Zezwolenia 
podlegają ograniczeniom czasowym, przy 
czym maksymalny okres wynosi 5 lat.

Uzasadnienie

All authorisations should be time-limited, because periodic review will allow (and encourage) 
adaptation to technical progress (e.g. consideration of new information on hazards, exposure, 
socio-economic benefits and availability of alternatives). This is in line with current 
legislation on biocides and pesticides. Without regular review periods, the momentum for the 
innovation of safer alternatives will be lost. A substitution plan should be part of every 
authorisation.

Poprawka 33
Artykuł 57 ustęp 7

Zezwolenie określa:
(a) osobę lub osoby, którym zostało 
udzielone;
(b) substancję lub substancje;
(c) zastosowanie lub zastosowania, na które 
zostało udzielone;
(d) wszelkie warunki, pod którymi zostało 
udzielone;
(e) okres weryfikacji, jeżeli został ustalony;
(f) wszelkie ustalenia dotyczące nadzoru.

Zezwolenie określa:
(a) osobę lub osoby, którym zostało 
udzielone;
(b) substancję lub substancje;
(c) zastosowanie lub zastosowania, na które 
zostało udzielone;
(ca) okres, na który zostało udzielone;
(d) wszelkie warunki, pod którymi zostało 
udzielone;
(e) okres weryfikacji;
(f) wszelkie ustalenia dotyczące nadzoru.
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(g) plan zastąpienia.

Uzasadnienie

All authorisations should be time-limited, because periodic review will allow (and encourage) 
adaptation to technical progress (e.g. consideration of new information on hazards, exposure, 
socio-economic benefits and availability of alternatives). Without regular review periods, the 
momentum for the innovation of safer alternatives will be lost. A substitution plan should be 
part of every authorisation.

Poprawka 34
Artykuł 58 ustęp 1

Zezwolenia udzielone zgodnie z art. 57 ust. 
3, podlegające ograniczeniu czasowemu, 
uważa się za ważne do momentu podjęcia 
przez Komisję decyzji w sprawie nowego 
wniosku, pod warunkiem, że posiadacz 
zezwolenia złoży nowy wniosek nie później 
niż 18 miesięcy przed końcem ograniczenia 
czasowego. Zamiast ponownie przedkładać 
w całości pierwotny wniosek w celu 
uzyskania aktualnego zezwolenia, 
wnioskujący może przedłożyć jedynie 
numer aktualnego zezwolenia, zgodnie z 
drugim, trzecim i czwartym akapitem. Jeżeli 
nie jest w stanie wykazać, że ryzyko jest pod 
należytą kontrolą, przedkłada aktualną 
analizę społeczno-ekonomiczną, analizę 
substancji alternatywnych oraz plan 
zastąpienia z pierwotnego wniosku.

Jeżeli jest w stanie wykazać, że ryzyko jest 
pod należytą kontrolą, przedkłada aktualne 
sprawozdanie na temat bezpieczeństwa 
chemicznego.
Jeżeli jakikolwiek inny element pierwotnego 
wniosku uległ zmianie, wnioskujący 
przedkłada również jego uaktualnioną 
wersję.

Zezwolenia uważa się za ważne do momentu 
podjęcia przez Komisję decyzji w sprawie 
nowego wniosku, pod warunkiem, że 
posiadacz zezwolenia złoży nowy wniosek 
nie później niż 18 miesięcy przed końcem 
ograniczenia czasowego. Zamiast ponownie 
przedkładać w całości pierwotny wniosek w 
celu uzyskania aktualnego zezwolenia, 
wnioskujący może przedłożyć jedynie 
numer aktualnego zezwolenia, zgodnie z 
drugim, trzecim i czwartym akapitem. 
Wnioskujący przedkłada aktualną analizę 
społeczno-ekonomiczną, analizę substancji 
alternatywnych oraz plan zastąpienia z 
pierwotnego wniosku. 

Jeżeli jakikolwiek inny element pierwotnego 
wniosku uległ zmianie, wnioskujący 
przedkłada również jego uaktualnioną 
wersję.

Uzasadnienie

To achieve consistency with the objective to make the authorisations time-limited and to 
implement the substitution principle.
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Poprawka 35
Artykuł 59 ustęp 4

4. Wniosek o zezwolenie zawiera 
następujące informacje:

(a) substancję lub substancje, stosownie do 
części 2 załącznika IV;

(b) nazwisko oraz dane kontaktowe osoby 
lub osób składających wniosek;

(c) wniosek o udzielenie zezwolenia, 
określający, jakich zastosowań ma ono 
dotyczyć, jak również obejmujący 
zastosowanie substancji w preparatach i/lub 
włączenie jej do wyrobów, jeżeli jest to 
istotne;

(d) sprawozdanie na temat bezpieczeństwa 
chemicznego zgodnie z załącznikiem I, 
informujące o zagrożeniach dla zdrowia 
ludzi i/lub środowiska naturalnego, 
wynikających ze stosowania substancji i jej 
właściwości określonych w załączniku XIII, 
jeżeli takie sprawozdanie nie zostało 
przedłożone wraz z wnioskiem o rejestrację.

4. Wniosek o zezwolenie zawiera 
następujące informacje:

(a) substancję lub substancje, stosownie do 
części 2 załącznika IV;

(b) nazwisko oraz dane kontaktowe osoby 
lub osób składających wniosek;

(c) wniosek o udzielenie zezwolenia, 
określający, jakich zastosowań ma ono 
dotyczyć, jak również obejmujący 
zastosowanie substancji w preparatach i/lub 
włączenie jej do wyrobów, jeżeli jest to 
istotne;

(d) sprawozdanie na temat bezpieczeństwa 
chemicznego zgodnie z załącznikiem I, 
informujące o zagrożeniach dla zdrowia 
ludzi i/lub środowiska naturalnego, 
wynikających ze stosowania substancji i jej 
właściwości określonych w załączniku XIII, 
jak również o środkach zarządzania 
ryzykiem, jeżeli takie sprawozdanie nie 
zostało przedłożone wraz z wnioskiem o 
rejestrację;

(da) analizę społeczno-ekonomiczną, 
przeprowadzoną zgodnie z załącznikiem 
XV;

(db) analizę substancji alternatywnych, 
uwzględniającą wynikające z nich 
zagrożenia oraz wykonalność techniczną i 
finansową zastąpienia, z dołączonym 
planem zastąpienia, zawierającym wyniki 
prac badawczych i rozwojowych oraz 
harmonogram działań proponowanych 
przez wnioskującego.

Uzasadnienie

To achieve consistency with the objective to make the authorisations subject to a socio-
economic analysis and the availability of alternatives. A substitution plan should be part of 
every authorisation. An application for authorisation should explicitly include the risk 
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management measures.

Poprawka 36
Artykuł 59 ustęp 5

Wniosek może zawierać:

(a) analizę społeczno-ekonomiczną, 
przeprowadzoną zgodnie z załącznikiem 
XV;

(b) analizę substancji alternatywnych, 
uwzględniającą wynikające z nich 
zagrożenia oraz wykonalność techniczną i 
finansową zastąpienia, z dołączonym 
planem zastąpienia, zawierającym wyniki 
prac badawczych i rozwojowych oraz 
harmonogram działań proponowanych 
przez wnioskującego.

skreślony

Uzasadnienie

Linked to the amendment to Article 59(4) which makes these provisions compulsory.

Poprawka 37
Artykuł 59 ustęp 6

Wniosek nie powinien zawierać informacji 
na temat:

(a) zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska 
naturalnego, wynikających z emisji 
substancji przez instalację, na którą 
udzielono zezwolenia zgodnie z dyrektywą 
96/61/WE;

(b) zagrożeń dla środowiska wodnego i 
poprzez środowisko wodne w wyniku 
wydostania się substancji ze źródła 
punktowego, dla którego istnieje wymóg 
wcześniejszej regulacji zgodnie z art. 11 ust. 
3 i uregulowaniami prawnymi przyjętymi w 
ramach art. 16 dyrektywy 2000/60/WE;

(c) zagrożeń dla zdrowia ludzi, 

skreślony
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wynikających ze stosowania substancji w 
urządzeniu medycznym zgodnie z 
uregulowaniami dyrektywy 90/385/EWG, 
93/42/EWG lub 98/79/WE.

Uzasadnienie

It is important to consider a wide range of uses of the chemicals concerned, in particular 
covering those pieces of legislation that do not examine the environmental impacts of 
substances, but also covering other possible sources of release and exposure. Regulation by 
emission limit values is not a suitable means for dealing with chemicals of very high concern 
and cannot ensure a high degree of protection for human health and the environment, 
particularly PBT and vPvB substances. It is important that authorisation applications do 
consider the risks in full to human health and the environment, even where emission limits 
exist

Poprawka 38
Artykuł 62

Zobowiązania posiadaczy zezwoleń

Posiadacze zezwoleń są zobowiązani do 
umieszczenia numeru zezwolenia na 
oznakowaniu, zanim wprowadzą substancję 
do obrotu w celu jej stosowania zgodnie z 
udzielonym zezwoleniem.

Obowiązek informowania dotyczący 
stosowania substancji wymagających 
zezwolenia

Posiadacze zezwoleń są zobowiązani do 
umieszczenia numeru zezwolenia na 
oznakowaniu, zanim wprowadzą substancję 
do obrotu w celu jej stosowania zgodnie z 
udzielonym zezwoleniem.

Wszystkie substancje, na których 
stosowanie udzielono zezwolenia oraz 
wszystkie preparaty i wyroby zawierające 
substancje, na których stosowanie w tych 
preparatach i wyrobach udzielono 
zezwolenia są oznakowane. Oznakowanie 
zawiera:

(a) nazwę substancji,

(b) klasyfikację substancji oraz 
odpowiadający jej symbol i wskazanie na 
zagrożenia zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG,

(c) informację o tym, że substancja wymaga 
zezwolenia,
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(d) zastosowanie, na które udzielono 
zezwolenia.

Uzasadnienie

The proposed obligations of holders of authorisations are not sufficient to raise the necessary 
awareness. It is essential that the many users of chemicals in the manufacturing and the 
supply chain, the general public and the waste management sector is able to obtain 
information on the use of chemicals of very high concern that are subject to authorisation.

Poprawka 39
Artykuł 65 punkt 1

W przypadku istnienia niedopuszczalnego 
zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska 
naturalnego bądź zagrożenia wynikającego z 
produkcji, stosowania lub wprowadzania do 
obrotu substancji, któremu należy 
zapobiegać na szczeblu Wspólnoty, do 
załącznika XVI wprowadza się poprawki 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
130 ust. 3, polegające na przyjęciu nowych 
ograniczeń lub zmianie obecnych ograniczeń 
w załączniku XVI, dotyczących produkcji 
substancji, wprowadzania ich do obrotu lub 
stosowania oddzielnie, w preparatach lub 
wyrobach, zgodnie z procedurą ustaloną w 
art. od 66 do 70.

W przypadku istnienia niedopuszczalnego 
zagrożenia dla środowiska naturalnego lub 
zdrowia ludzi, w tym zdrowia szczególnie 
zagrożonych grup społecznych, bądź 
zagrożenia wynikającego z produkcji, 
stosowania lub wprowadzania do obrotu 
substancji, któremu należy zapobiegać na 
szczeblu Wspólnoty, do załącznika XVI 
wprowadza się poprawki zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 130 ust. 3, 
polegające na przyjęciu nowych ograniczeń 
lub zmianie obecnych ograniczeń w 
załączniku XVI, dotyczących produkcji 
substancji, wprowadzania ich do obrotu lub 
stosowania oddzielnie, w preparatach lub 
wyrobach, zgodnie z procedurą ustaloną w 
art. od 66 do 70.

Uzasadnienie

The adoption of restrictions under REACH should explicitly include consideration of the risk 
to vulnerable populations.

Poprawka 40
Artykuł 72 ustęp 1 lit. c)

(c) komisji ds. oceny ryzyka, która jest 
odpowiedzialna za sporządzenie opinii 
Agencji na temat wniosków o zezwolenie, 
propozycji ograniczeń oraz wszelkich 
innych kwestii wynikających z 
obowiązywania obecnego rozporządzenia, 

(c) komisji ds. oceny ryzyka i rozwiązań 
alternatywnych, która ocenia dostępność 
rozwiązań alternatywnych, jest 
odpowiedzialna za sporządzenie opinii 
Agencji na temat wniosków o zezwolenie, 
propozycji ograniczeń oraz wszelkich 
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dotyczących zagrożeń dla zdrowia ludzi lub 
środowiska naturalnego;

innych kwestii wynikających z 
obowiązywania obecnego rozporządzenia, 
dotyczących zagrożeń dla zdrowia ludzi lub 
środowiska naturalnego;

Uzasadnienie

Horizontal amendment - if the name and scope of the committee is changed, this needs to be 
changed throughout the whole text. This amendment reinforces the intention that decision-
making under the authorisation provisions shall always take into account the availability of 
safer alternatives.

Poprawka 41
Artykuł 73 ustęp 2 lit. d)

(d) stworzenie i pielęgnacja bazy lub baz 
danych, zawierających informacje na temat 
wszystkich zarejestrowanych substancji, 
wykazu dotyczącego klasyfikacji i 
oznakowania oraz ujednoliconej listy 
klasyfikacji i oznakowania, dzięki czemu 
informacje bez klauzuli poufności, wskazane 
w art. 116 ust. 1 i zawarte w bazie danych, 
są udostępniane na stronach internetowych, 
a inne informacje nieobjęte klauzulą 
poufności, znajdujące się w bazie danych, 
udostępnia się na życzenie;

(d) stworzenie i pielęgnacja bazy lub baz 
danych, zawierających informacje na temat 
wszystkich zarejestrowanych substancji, 
wykazu dotyczącego klasyfikacji i 
oznakowania oraz ujednoliconej listy 
klasyfikacji i oznakowania, dzięki czemu 
informacje bez klauzuli poufności, wskazane 
w art. 116 ust. 1 i zawarte w bazie danych, 
są udostępniane na stronach internetowych 
w ciągu 15 dni roboczych, a inne informacje 
nieobjęte klauzulą poufności, znajdujące się 
w bazie danych, udostępnia się na życzenie 
zgodnie z art. 115 ust. 2;

Uzasadnienie

A time line for entry of (public) information into the database(s) is necessary to ensure 
clarity. It should be set at 15 working days in line with the standard response time under 
Regulation 1049/2001. A clear reference should be made for the procedure for requests to 
information on non-confidential information that is not listed in Article 116(1) and not rules 
confidential via Article 116(2).

Poprawka 42
Artykuł 73 ustęp 2 lit. e)

(e) publiczne udostępnienie informacji na 
temat tego, które substancje są właśnie 
poddawane ocenie lub zostały poddane 
ocenie w ciągu 90 dni po otrzymaniu przez 
Agencję informacji, zgodnie z art. 116 ust. 

(e) publiczne udostępnienie informacji na 
temat tego, które substancje są właśnie 
poddawane ocenie lub zostały poddane 
ocenie w ciągu 15 dni roboczych po 
otrzymaniu przez Agencję informacji, 
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1; zgodnie z art. 116 ust. 1;

Uzasadnienie

Article 73(2)(e) establishes the Agency’s duty to make publicly available information on 
evaluation of substances within 90 days. This is not in accord with the benchmark set in the 
Aarhus Convention and Regulation 1049/2001 for responding to requests. If one asked the 
Agency for a document then they would normally have to respond within 15 working days 
under Regulation 1049/2001.

Poprawka 43
Artykuł 115 ustęp 1

Zezwolenia na dostęp do informacji 
nieobjętych klauzulą poufności, 
przedłożonych zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem, udziela się w przypadku 
dokumentów będących w posiadaniu 
Agencji zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1049/2001. Agencja udostępnia takie 
informacje na życzenie, zgodnie z art. 73 
ust. 2 lit. d).

Zezwolenia na dostęp do informacji 
nieobjętych art. 116, przedłożonych zgodnie 
z niniejszym rozporządzeniem, udziela się w 
przypadku dokumentów będących w 
posiadaniu Agencji zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 1049/2001. Na życzenie 
Agencja udostępnia takie informacje na 
stronach internetowych, zgodnie z art. 73 
ust. 2 lit. d).

Uzasadnienie

It needs to be clarified that Article 115 is only relevant for the "grey zone" information, the 
information which is not specifically listed in Article 116 (always non-confidential or always 
confidential). Once access is granted, this should be made publicly available in the same way 
as information that is always non-confidential.

Poprawka 44
Artykuł 115 ustęp 2

W przypadku każdego wniosku o dostęp do 
dokumentów, skierowanego do Agencji 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1049/2001, Agencja konsultuje się, zgodnie 
z art. 4 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 
1049/2001, ze stroną trzecią, zgodnie z 
treścią drugiego i trzeciego akapitu.

Agencja powiadamia o tym wniosku 

W przypadku każdego wniosku o dostęp do 
informacji nieobjętych art. 116, co do 
których strona trzecia poprosiła o poufne 
traktowanie, skierowanego do Agencji 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1049/2001, Agencja konsultuje się, zgodnie 
z art. 4 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 
1049/2001, ze stroną trzecią , zgodnie z 
treścią drugiego i trzeciego akapitu.

Agencja powiadamia o tym wniosku 
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rejestrującego, potencjalnego rejestrującego, 
dalszego użytkownika, wnioskującego lub 
inną zainteresowaną stronę. Strona
zainteresowana może w ciągu 30 dni złożyć 
oświadczenie ze wskazaniem informacji, 
których dotyczy prośba, uważanych przez 
nią za istotne z punktu widzenia ochrony 
interesów handlowych, których ujawnienie 
mogłoby pociągnąć za sobą szkodę 
finansową i które wobec tego strona 
zainteresowana chciałaby utajnić wobec 
wszystkich z wyjątkiem kompetentnych 
władz, Agencji i Komisji. W każdym takim 
przypadku wymagane jest uzasadnienie.

Oświadczenie takie jest rozpatrywane przez 
Agencję, która na podstawie uzasadnienia 
decyduje o jego przyjęciu przed podjęciem 
decyzji o zezwoleniu na wgląd do 
dokumentów. Agencja powiadamia 
zainteresowaną stronę, która, zgodnie z art. 
87, 88 i 89, może się odwołać od decyzji 
Agencji o nieprzyjęciu oświadczenia do 
komisji odwoławczej w ciągu 15 dni od jej 
podjęcia. Takie odwołanie ma skutek 
odraczający. Komisja odwoławcza 
podejmuje decyzję w sprawie odwołania w 
ciągu 30 dni.

rejestrującego oraz, o ile jest taka potrzeba, 
potencjalnego rejestrującego, dalszego 
użytkownika, wnioskującego lub inną 
zainteresowaną stronę.

W ciągu 15 dni roboczych od 
zarejestrowania wniosku Agencja 
powiadamia o swojej decyzji 
wnioskującego, jak również rejestrującego, 
potencjalnego rejestrującego, dalszego 
użytkownika lub inną zainteresowaną 
stronę. Wszystkie zainteresowane strony 
mogą, zgodnie z art. 87, 88 i 89, odwołać się 
od dycyzji Agencji do komisji odwoławczej 
w ciągu 15 dni od jej podjęcia. Takie 
odwołanie ma skutek odraczający. Komisja 
odwoławcza podejmuje decyzję w sprawie 
odwołania w ciągu 30 dni.

Uzasadnienie

The timeline for the initial decision should be compliant with the Aarhus Convention and 
Regulation 1049/2001 requiring information to be released within one month. It also permits 
all parties to appeal all parties to appeal a decision, including those denied information. 

The terms “commercially sensitive” and “which might harm him commercially” of the text 
are not recognised by the Aarhus Convention. The mere possibility of harm is insufficient to 
trigger the exception set out in Article 4(4)(d) of the Convention. 

The Agency should not only take account of the justification of the registrant, but also of the 
views of other parties.

Poprawka 45
Artykuł 115 ustęp 3

Zezwolenia na dostęp do informacji 
nieobjętych klauzulą poufności, 

Zezwolenia na dostęp do informacji 
nieobjętych art. 116, przedłożonych zgodnie 
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przedłożonych zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem, udziela się w przypadku 
dokumentów będących w posiadaniu 
kompetentnych władz Państw 
Członkowskich zgodnie z dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2003/4/WE. Państwa Członkowskie 
gwarantują ustanowienie systemu, dzięki 
któremu każda zainteresowana strona może 
się odwołać ze skutkiem odraczającym od 
decyzji podjętych w związku z dostępem do 
dokumentów.

z niniejszym rozporządzeniem, udziela się w 
przypadku dokumentów będących w 
posiadaniu kompetentnych władz Państw 
Członkowskich zgodnie z dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2003/4/WE. Państwa Członkowskie 
gwarantują ustanowienie systemu, dzięki 
któremu każda zainteresowana strona może 
się odwołać ze skutkiem odraczającym od 
decyzji podjętych w związku z dostępem do 
dokumentów. Decyzja w sprawie odwołania 
zapada w ciągu 30 dni.

Uzasadnienie

It needs to be clarified that Article 115 is only relevant for the "grey zone" information, the 
information which is not specifically listed in Article 116 (always non-confidential or always 
confidential). There needs to be a timelimit for the decisions on appeals.

Poprawka 46
Artykuł 116 tytuł

Poufność Przejrzystość i poufność

Uzasadnienie

The title should reflect the content of the article in a balanced way.

Poprawka 47
Artykuł 116 ustęp 1

Natępujących informacji nie traktuje się jako 
poufnych:

(a) nazwy lub nazw handlowych substancji;

(b) nazwy w nomenklaturze IUPAC w 
przypadku substancji niebezpiecznych w 
rozumieniu dyrektywy 67/548/EWG;

(c) ewentualnie nazwy substancji zgodnej z 
wykazem EINECS;

(d) danych fizykochemicznych dotyczących 
zachowania i rozmieszczenia substancji w 

Natępujących informacji nie traktuje się jako 
poufnych:

(a) nazwy lub nazw handlowych substancji;

(b) nazwy w nomenklaturze IUPAC w 
przypadku substancji niebezpiecznych w 
rozumieniu dyrektywy 67/548/EWG;

(c) ewentualnie nazwy substancji zgodnej z 
wykazem EINECS;

(d) danych fizykochemicznych dotyczących 
zachowania i rozmieszczenia substancji w 
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środowisku naturalnym;

(e) wyników wszelkich badań 
toksykologicznych i ekotoksykologicznych;

(f) poziomu pochodnego niepowodującego 
działań szkodliwych (DNEL) lub stężenia 
bez przewidywania działania szkodliwego 
(PNEC), ustalonych zgodnie z załącznikiem 
I;

(g) stopnia czystości substancji oraz 
charakterystyki zanieczyszczeń i/lub 
dodatków, o których wiadomo, że są 
niebezpieczne, jeżeli jest to istotne dla 
klasyfikacji i oznakowania;

(h) wskazówek dotyczących bezpiecznego 
stosowania, przewidzianych zgodnie z 
częścią 4 załącznika IV;

(i) informacji zawartych w arkuszu danych 
dotyczących bezpieczeństwa, z wyjątkiem 
nazwy przedsiębiorstwa lub gdy informacja 
jest traktowana jako poufna poprzez 
zastosowanie ustępu 2;

(j) metod analitycznych, na życzenie, 
zgodnie z załącznikiem VII lub VIII, 
umożliwiających wykrycie substancji 
niebezpiecznej po jej wydostaniu się do 
środowiska naturalnego oraz stwierdzenie 
bezpośredniego narażenia osób;

(k) faktu, iż przeprowadzano badania na 
zwierzętach kręgowych.

środowisku naturalnym;

(e) wyników wszelkich badań 
toksykologicznych i ekotoksykologicznych;

(f) poziomu pochodnego niepowodującego 
działań szkodliwych (DNEL) lub stężenia 
bez przewidywania działania szkodliwego 
(PNEC), ustalonych zgodnie z załącznikiem 
I;

(g) stopnia czystości substancji oraz 
charakterystyki zanieczyszczeń i/lub 
dodatków, o których wiadomo, że są 
niebezpieczne, jeżeli jest to istotne dla 
klasyfikacji i oznakowania;

(h) wskazówek dotyczących bezpiecznego 
stosowania, przewidzianych zgodnie z 
częścią 4 załącznika IV;

(i) informacji zawartych w arkuszu danych 
dotyczących bezpieczeństwa, z wyjątkiem 
przypadków, gdy informacja jest traktowana 
jako poufna poprzez zastosowanie ustępu 2;

(j) metod analitycznych, na życzenie, 
zgodnie z załącznikiem VII lub VIII, 
umożliwiających wykrycie substancji 
niebezpiecznej po jej wydostaniu się do 
środowiska naturalnego oraz stwierdzenie 
bezpośredniego narażenia osób;

(k) faktu, iż przeprowadzano badania na 
zwierzętach kręgowych;

(ka) nazwiska rejestrującego;

(kb) struktury chemicznej substancji;

(kc) zakresu tonażowego substancji;

(kd) całkowitej ilości substancji na rynku 
UE w oparciu o kategorie ilościowe;

(kd) rodzajów zastosowań;

(ke) listy składników preparatów;
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(kf) sprawozdania na temat bezpieczeństwa
chemicznego.

Uzasadnienie

The list of information that is never confidential is too limited. There is no reason to keep 
names of registrants, information about tonnage or use categories confidential. This 
information is relevant for the protection of the environment, and should be disclosed in line 
with the Aarhus Convention. The name of the registrant is necessary to remove any barriers 
to data-sharing and enforcement, and to enable the public to see who is responsible for 
producing or importing a particular chemical. It would seem contrary to the notion of a 
transparent, robust and non-corrupt system to withhold the name of a registrant.

Poprawka 48
Artykuł 116 ustęp 2 lit. a)

(a) szczegóły dotyczące pełnego składu 
preparatu;

(a) szczegółowy opis ilościowy pełnego 
składu preparatu;

Uzasadnienie

Public information about the full composition of preparations is already status quo for 
cosmetics and for detergents. The confidentiality should therefore be limited to quantitative 
information.

Poprawka 49
Załącznik I punkt 0.5 ustęp 4

Jeżeli w wyniku podjęcia kroków od 1 do 4 
producent lub importer dojdzie do wniosku, 
że substancja lub preparat spełnia kryteria 
zaklasyfikowania do ketegorii 
„niebezpieczne” zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG lub 1999/45/WE, lub jest 
oceniona/oceniony jako PBT bądź vPvB, w 
ocenie bezpieczeństwa chemicznego 
rozważy się również następujące kroki:

Jeżeli w wyniku podjęcia kroków od 1 do 4 
producent lub importer dojdzie do wniosku, 
że substancja lub preparat spełnia kryteria 
zaklasyfikowania do ketegorii 
„niebezpieczne” zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG lub 1999/45/WE, lub jest 
oceniona/oceniony jako PBT bądź vPvB, 
albo też istnieją inne uzasadnione powody 
do obaw, w ocenie bezpieczeństwa 
chemicznego rozważy się również 
następujące kroki:

Uzasadnienie

It is not reasonable to automatically eliminate exposure assessment and risk characterisation 
for substances, which are not classified as dangerous or which are not PBT/vPvB. For 
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example exposure to high volume substances that are used locally in larger quantities may 
lead to effects in the local environment even though the substance does not meet the 
requirements for environmental classification.

Poprawka 50
Załącznik I punkt 1.4.1

1.4.1 W oparciu o wyniki kroków od 1 do 3 
ustala się dla substancji poziom pochodny 
niepowodujący działań szkodliwych 
(DNEL), odzwierciedlający prawdopodobną 
drogę lub drogi narażenia, czas jego trwania 
oraz częstotliwość. Jednorazowe określenie 
DNEL może być wystarczające, jeżeli 
uzasadnia je scenariusz lub scenariusze 
narażenia. Jednak przy uwzględnieniu 
dostępnych danych oraz scenariusza lub 
scenariuszy narażenia w części 5 
sprawozdania na temat bezpieczeństwa 
chemicznego konieczne może się okazać 
ustalenie różnych DNEL dla każdej grupy 
społecznej (np. pracowników, konsumentów 
i osób narażonych pośrednio poprzez 
środowisko naturalne) i, być może, dla 
pewnych podgrup (np. dzieci i kobiet 
ciężarnych), jak również dla różnych dróg 
narażenia. Wymagane jest pełne 
uzasadnienie, określające m. in. wybór 
wykorzystanych danych, drogę narażenia 
(ustna, skórna, poprzez wdychanie), czas 
trwania i częstotliwość narażenia na 
substancję, dla której DNEL obowiązuje. 
Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo 
występowania więcej niż jednej drogi 
narażenia, DNEL ustala się dla każdej drogi 
narażenia oraz dla narażenia wynikającego 
łącznie ze wszystkich dróg. Przy ustalaniu 
DNEL bierze się pod uwagę m. in. 
następujące czynniki:

(i) niepewność wynikającą, poza innymi 
czynnikami, ze zmienności danych 
eksperymentalnych oraz różnic wewnątrz- i 
międzygatunkowych;

(ii) rodzaj i dotkliwość skutków;

1.4.1 W oparciu o wyniki kroków od 1 do 3 
ustala się dla substancji poziom pochodny 
niepowodujący działań szkodliwych 
(DNEL), odzwierciedlający prawdopodobną 
drogę lub drogi narażenia, czas jego trwania 
oraz częstotliwość. Jednorazowe określenie 
DNEL może być wystarczające, jeżeli 
uzasadnia je scenariusz lub scenariusze 
narażenia. Jednak przy uwzględnieniu 
dostępnych danych oraz scenariusza lub 
scenariuszy narażenia w części 5 
sprawozdania na temat bezpieczeństwa 
chemicznego konieczne może się okazać 
ustalenie różnych DNEL dla każdej grupy 
społecznej (np. pracowników, konsumentów 
i osób narażonych pośrednio poprzez 
środowisko naturalne) i dla szczególnie 
narażonych grup społecznych, jak również 
dla różnych dróg narażenia. Wymagane jest 
pełne uzasadnienie, określające m. in. wybór 
wykorzystanych danych, drogę narażenia 
(ustna, skórna, poprzez wdychanie), czas 
trwania i częstotliwość narażenia na 
substancję, dla której DNEL obowiązuje. 
Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo 
występowania więcej niż jednej drogi 
narażenia, DNEL ustala się dla każdej drogi 
narażenia oraz dla narażenia wynikającego 
łącznie ze wszystkich dróg. Przy ustalaniu 
DNEL bierze się pod uwagę m. in. 
następujące czynniki:

(i) niepewność wynikającą, poza innymi 
czynnikami, ze zmienności danych 
eksperymentalnych oraz różnic wewnątrz- i 
międzygatunkowych;

(ii) rodzaj i dotkliwość skutków;

(iii) grupę społeczną, do której mają 
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(iii) grupę społeczną, do której mają 
zastosowanie informacje ilościowe i/lub 
jakościowe dotyczące narażenia.

zastosowanie informacje ilościowe i/lub 
jakościowe dotyczące narażenia;

(iv) wyjątkową podatność szczególnie 
narażonych grup społecznych;

(v) wszelkie oznaki nietypowych skutków, 
zwłaszcza gdy działanie pozostaje nieznane 
lub niedostatecznie opisane;

(vi) możliwość jednoczesnego narażenia na 
inne substancje chemiczne;

Uzasadnienie

The European Parliament considered that ´protecting the health of children against 
environment-related diseases is an essential investment with a view to ensuring adequate 
human and economic development´ (Paulsen Report on European Environment and Health 
Strategy) and asked for specific restrictions on chemicals for high-risk sections of the 
population (Ries report on European Environment and Health Action Plan) . REACH should 
always consider vulnerable populations.


