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PARLAMENT EUROPEJSKI

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby deputowanych do PE by odrzucić 
lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
 większość głosów ogólnej liczby deputowanych do PE, za 
wyjątkiem przypadków u jętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu 
WE oraz w art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby deputowanych do PE 
by odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu oznaczenia zaznaczone są wytłuszczonym 
drukiem i kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb 
technicznych, że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, 
korekta elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie w sprawie 
Rejestracji, Oceny, udzielania Zezwoleń i stosowanych Ograniczeń w zakresie Chemikaliów 
(REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów oraz zmieniające dyrektywę 
1999/45/WE i rozporządzenie (WE) nr …/… {w sprawie trwałych zanieczyszczeń 
organicznych} 
(COM(2003) 644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

(procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiego i Radzie 
(COM(2003) 0644)1,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 Traktatu WE, zgodnie z którym projekt został 
przedstawiony przez Komisję (C5-0530/2003),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i Polityki 
Konsumenckiej oraz opinie Komisji Budżetowej, Komisji Gospodarczej i Monetarnej, 
Komisji Prawnej i Rynku Wewnętrznego, Komisji Przemysłu, Handlu Zewnętrznego, Badań i 
Energii oraz Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A5-0000/2003),

1. zatwierdza projekt Komisji ze zmianami;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego projektu lub zastąpienie go innym tekstem;  

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 3 a (nowy)

(3a) Zgodnie z planem działania 
przyjętym dnia 4 września 2002 r. 
podczas Światowego Szczytu Trwałego 
Rozwoju w Johannesburgu, chemikalia 
do roku 2020 należy produkować i 
stosować w sposób, który nie stwarza 

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dz.U.



zagrożeń dla zdrowia ludzi i dla 
środowiska.

Uzasadnienie

Należy zauważyć, że cel polegający ostatecznie na produkowaniu i stosowaniu wyłącznie tych 
chemikaliów, które nie stwarzają zagrożeń dla zdrowia ludzi i dla środowiska, jest 
zobowiązaniem, którego powinna przestrzegać nie tylko Unia Europejska, ale i cały świat.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 7

(7) Istotnym celem nowego systemu 
ustanowionego na mocy niniejszego 
rozporządzenia jest zachęcanie do 
zastępowania substancji niebezpiecznych 
substancjami lub technologiami mniej 
niebezpiecznymi, o ile istnieją 
odpowiednie rozwiązania alternatywne. 
Niniejsze rozporządzenie nie ma wpływu 
na stosowanie dyrektyw w sprawie 
ochrony pracowników, w szczególności 
dyrektywy Rady 90/394/EWG z dnia 28 
czerwca 1990 r. w sprawie ochrony 
pracowników przed zagrożeniem 
dotyczącym narażenia na działanie 
czynników rakotwórczych podczas pracy 
(szósta dyrektywa szczegółowa w 
rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 
89/391/EWG) na mocy, której, w miarę 
możliwości technicznych, od pracodawcy 
wymaga się wyeliminowania substancji 
niebezpiecznych lub zastąpienia ich 
substancjami mniej niebezpiecznymi.

(7) Istotnym celem nowego systemu 
ustanowionego na mocy niniejszego 
rozporządzenia jest zagwarantowanie, że 
substancje niebezpieczne będą 
zastępowane substancjami lub 
technologiami mniej niebezpiecznymi, o 
ile istnieją odpowiednie rozwiązania 
alternatywne. Niniejsze rozporządzenie nie 
ma wpływu na stosowanie dyrektyw w 
sprawie ochrony pracowników, w 
szczególności dyrektywy Rady 
90/394/EWG z dnia 28 czerwca 1990 r. w 
sprawie ochrony pracowników przed 
zagrożeniem dotyczącym narażenia na 
działanie czynników rakotwórczych 
podczas pracy (szósta dyrektywa 
szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 
dyrektywy 89/391/EWG) na mocy, której, 
w miarę możliwości technicznych, od 
pracodawcy wymaga się wyeliminowania 
substancji niebezpiecznych lub zastąpienia 
ich substancjami mniej niebezpiecznymi. 
W tym kontekście Państwa Członkowskie 
są uprawnione do nakładania na szczeblu 
krajowym zaostrzonych norm 
bezpieczeństwa, jeżeli uznają je za 
właściwe.

Uzasadnienie

Głównym celem jest zastąpienie substancji niebezpiecznych innymi, mniej niebezpiecznymi 
substancjami.



Jest to istotne następstwo art. 137 WE (podstawa prawna dla ustawodawstwa w sprawie ochrony 
pracowników).

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 8 a (nowy)

(8a) Od producentów, importerów oraz 
dalszych użytkowników substancji w jej 
postaci własnej albo jako składnika 
preparatu lub wyrobu, wymaga się 
produkowania, przywożenia lub 
stosowania tej substancji (albo 
wprowadzania jej do obrotu) w sposób 
gwarantujący, że w racjonalnie 
przewidywalnych warunkach, nie stwarza 
ona zagrożenia dla zdrowia ludzi ani 
środowiska.

Uzasadnienie

Niniejsza Poprawka wprowadza ogólną zasadę obowiązku zachowania ostrożności. Ponieważ 
REACH nie uwzględnia wszystkich zastosowań chemikaliów, z punktu widzenia ochrony zdrowia 
ludzi i środowiska za istotne uznaje się ustanowienie zasady zachowania ostrożności w 
odniesieniu do produkcji oraz stosowania chemikaliów. Zasada ta jedynie kodyfikuje dobrowolne 
zobowiązania wspierane przez przemysł (np. Program Zachowania Należytej Ostrożności).

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia 12

(12) Przepisy dotyczące udzielania 
zezwoleń na wprowadzanie do obrotu i 
stosowanie substancji wzbudzających 
szczególne obawy przewidują, że 
Komisja wydaje stosowne zezwolenie, 
jeżeli zagrożenie wynikające ze 
stosowania takich substancji jest 
właściwie kontrolowane lub ich 
stosowanie można uzasadnić 
względami społeczno-ekonomicznymi.

(12) Przepisy dotyczące udzielania 
podlegających ograniczeniu czasowemu
zezwoleń na wprowadzanie do obrotu 
substancji wzbudzających szczególne 
obawy przewidują, że Komisja wydaje 
stosowne zezwolenie, jeżeli nie istnieją 
odpowiednie substancje lub technologie 
alternatywne, o ile stosowanie takich 
substancji można uzasadnić względami 
społeczno-ekonomicznymi oraz w 
przypadku, gdy zagrożenie wynikające ze 
stosowania takich substancji jest 
właściwie kontrolowane.



Uzasadnienie

Ważne jest, aby z udzielaniem zezwoleń powiązać zasadę pomocniczości.

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia 16

(16) Doświadczenie pokazuje, że 
wymaganie od Państw Członkowskich 
dokonywania oceny ryzyka związanego ze 
wszystkimi substancjami chemicznymi nie 
jest właściwe. W pierwszym rzędzie, 
obowiązek ten należy zatem scedować na 
przedsiębiorstwa produkujące lub 
importujące te substancje, ale jedynie 
wtedy, gdy substancje te są produkowane 
lub importowane w ilościach 
przekraczających określone limity, aby  
umożliwić przedsiębiorstwom poradzenie 
sobie ze związanymi z tym obciążeniami. 
Przedsiębiorstwa te powinny podjąć 
niezbędne środki w zakresie zarządzania 
ryzykiem, zgodne z przeprowadzoną przez 
nie oceną ryzyka związanego z tymi 
substancjami.

(16) Doświadczenie pokazuje, iż 
wymaganie od Państw Członkowskich 
dokonywania oceny ryzyka związanego z 
wszystkimi substancjami chemicznymi nie 
jest właściwe. W pierwszym rzędzie, 
obowiązek ten należy zatem scedować na 
przedsiębiorstwa produkujące lub 
importujące te substancje, ale jedynie 
wtedy, gdy substancje te są produkowane 
lub importowane w ilościach 
przekraczających określone limity, aby  
umożliwić przedsiębiorstwom poradzenie 
sobie ze związanymi z tym obciążeniami. 
Przedsiębiorstwa te powinny podjąć 
niezbędne środki w zakresie zarządzania 
ryzykiem, zgodne z przeprowadzoną przez 
nie oceną ryzyka związanego z tymi 
substancjami. Obejmuje to obowiązek 
właściwego i przejrzystego opisywania, 
dokumentowania oraz notyfikowania o 
zagrożeniu wynikającym z produkcji, 
stosowania i sprzedaży każdej z substancji. 
Producenci oraz dalsi użytkownicy 
powinni wykorzystywać w produkcji i 
stosować możliwie najbardziej bezpieczne 
substancje.

Uzasadnienie

Wprowadza to zasadę „obowiązku zachowania ostrożności”.

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia 24

(24) Wymogi dotyczące sporządzania 
informacji na temat substancji należy 
odpowiednio dostosować do ilości 

(24) Wymogi dotyczące sporządzania 
informacji na temat substancji należy 
właściwie dostosować do ilości substancji 



substancji produkowanych lub 
importowanych, a ponieważ 
odzwierciedlają one stopień narażenia 
ludzi i środowiska na działanie takich 
substancji, należy je uszczegółowić.

produkowanych lub importowanych, a 
ponieważ odzwierciedlają one stopień 
narażenia ludzi i środowiska na działanie 
takich substancji, należy je uszczegółowić. 
Komisja powinna zweryfikować to 
kryterium lub włączyć je do innych 
kryteriów ilościowych takich, jak 
rzeczywisty stopień zagrożenia, stosowanie 
i narażenie.

Uzasadnienie

Umożliwia to Komisji weryfikowanie kryteriów ustalania priorytetów w zakresie rejestracji 
substancji.

Poprawka 7
Punkt uzasadnienia 34

(34) Zgodnie z postanowieniami 
dyrektywy 86/609/EWG, właściwe jest 
ograniczenie liczby kręgowców 
wykorzystywanych dla celów 
doświadczalnych; w miarę możliwości 
doświadczenia prowadzone na zwierzętach 
należy zastępować metodami 
alternatywnymi zatwierdzonymi przez 
Europejskie Centrum Walidacji Metod 
Alternatywnych lub inne organy 
międzynarodowe.

(34) Zgodnie z postanowieniami 
dyrektywy 86/609/EWG, właściwe jest 
ograniczenie liczby kręgowców 
wykorzystywanych dla celów 
doświadczalnych; w miarę możliwości 
doświadczenia prowadzone na zwierzętach 
należy zastępować metodami 
alternatywnymi zatwierdzonymi przez 
Europejskie Centrum Walidacji Metod 
Alternatywnych lub inne organy 
międzynarodowe. W tym celu 
obowiązkowa powinna być wzajemna 
wymiana oraz wspólne przedkładanie 
informacji uzyskanych w toku 
doświadczeń prowadzonych na 
kręgowcach i innego rodzaju informacji, 
które pozwoliłyby na uniknięcie 
prowadzenia doświadczeń na zwierzętach.

Uzasadnienie

Poprawka precyzuje, że należy wymieniać się wszelkimi informacjami mogącymi zapobiec 
prowadzeniu doświadczeń na zwierzętach.

Poprawka 8
Punkt uzasadnienia 34 a (nowy)



(34a) Lepsza koordynacja zasobów na 
szczeblu wspólnotowym przyczyni się do 
zwiększenia wiedzy naukowej niezbędnej 
dla potrzeb opracowania metod 
alternatywnych wobec prowadzenia 
doświadczeń na kręgowcach. W związku z 
tym jest sprawą zasadniczą, aby 
Wspólnota kontynuowała i zwiększała 
wysiłki, a także podejmowała działania 
niezbędne dla wspierania badań i 
opracowania nowych, alternatywnych 
metod zapobiegających prowadzeniu 
doświadczeń na zwierzętach, zwłaszcza w 
kontekście Szóstego Programu Ramowego 
w sprawie Badań i Postępu 
Technologicznego.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka przypomina o obowiązku wspierania przez Wspólnotę metod alternatywnych 
wobec prowadzenia doświadczeń na zwierzętach, wprowadzonym już w dyrektywie 2003/15/WE 
w sprawie produktów kosmetycznych.

Poprawka 9
Punkt uzasadnienia 41 a (nowy)

(41a) Opracowanie właściwego, spójnego 
i opartego na ocenie stwarzanego ryzyka 
systemu komunikowania się umożliwi 
przekazywanie konsumentom informacji 
oraz zaleceń niezbędnych dla ułatwienia 
im bezpiecznego i skutecznego 
zarządzania ryzykiem wynikającym ze 
stosowania wyrobu zawierającego 
chemikalia. W celu przestrzegania prawa 
konsumentów do otrzymywania 
informacji na temat stosowanych 
wyrobów, należy również przeanalizować 
możliwości udostępniania  dodatkowych 
informacji za pośrednictwem stron 
internetowych oraz kampanii 
edukacyjnych. Działania te pozwolą na 
bezpieczniejsze stosowanie chemikaliów i 



produktów z nich uzyskanych oraz 
wzmocnią zaufanie konsumentów do 
stosowania wyrobów zawierających 
chemikalia.

Uzasadnienie

Stworzenie systemu wymiany informacji ma zasadnicze podstawowe, mający służyć wzrostowi 
zaufania konsumentów.

Poprawka 10
Punkt uzasadnienia 49

(49) Agencja powinna być także 
uprawniona do żądania od producentów, 
importerów lub dalszych użytkowników 
dodatkowych informacji na temat 
substancji podejrzewanych, w oparciu o 
oceny dokonywane przez właściwe władze 
Państw Członkowskich, iż stanowią  
zagrożenie dla zdrowia lub środowiska, 
także z uwagi na ich występowanie na 
rynku wewnętrznym w dużych ilościach. 
Państwa Członkowskie powinny w tym 
celu zaplanować i zapewnić zasoby 
poprzez ustanowienie planów kroczących. 
Jeżeli w wyniku zastosowania 
półproduktów wyodrębnionych w miejscu 
wytwarzania powstaje ryzyko równorzędne 
do poziomu ryzyka wynikającego ze 
stosowania substancji, dla których udziela 
się zezwolenia, w uzasadnionych 
przypadkach Państwa Członkowskie także 
powinny mieć prawo żądania dalszych 
informacji.

(49) Agencja powinna być także 
uprawniona do żądania od producentów, 
importerów lub dalszych użytkowników 
dodatkowych informacji na temat 
substancji podejrzewanych, w oparciu o 
oceny dokonywane przez właściwe władze 
Państw Członkowskich, iż stanowią  
zagrożenie dla zdrowia lub środowiska, 
także z uwagi na ich występowanie na 
rynku wewnętrznym w dużych ilościach. 
Państwa Członkowskie powinny w tym 
celu zaplanować i zapewnić zasoby 
poprzez ustanowienie planów kroczących 
opracowanych w oparciu o wykaz 
(sporządzany przez Agencję) substancji 
poddawanych priorytetowej ocenie. Jeżeli 
w wyniku zastosowania półproduktów 
wyodrębnionych w miejscu wytwarzania 
powstaje ryzyko równorzędne do poziomu 
ryzyka wynikającego ze stosowania 
substancji, dla których udziela się 
zezwolenia, w uzasadnionych przypadkach 
Państwa Członkowskie także powinny 
mieć prawo żądania dalszych informacji.

Uzasadnienie

Agencja odpowiada za sporządzanie wykazu substancji priorytetowych, których oceny dokonują 
Państwa Członkowskie.

Poprawka 11



Punkt uzasadnienia 50

(50) Zbiorowe porozumienie między 
władzami Państw Członkowskich 
dotyczące projektu ich decyzji stanowi 
podstawę ustanowienia skutecznego 
systemu przestrzegającego zasady 
pomocniczości przy jednoczesnym 
zachowaniu zasad rynku wewnętrznego. 
Jeżeli co najmniej jedno Państwo 
Członkowskie lub Agencja nie zgadzają się 
z projektem decyzji, należy się odwołać do 
procedury zcentralizowanej. Agencja 
powinna podejmować decyzje wynikające 
z zastosowania tej procedury.

(50) Jednomyślne porozumienie Komitetu 
Państw Członkowskich Agencji w sprawie 
projektu decyzji stanowi podstawę 
ustanowienia skutecznego systemu 
przestrzegającego zasady pomocniczości 
przy jednoczesnym zachowaniu zasad 
rynku wewnętrznego. Jeżeli Agencja nie
zgadza się z projektem decyzji, należy się 
odwołać do procedury zcentralizowanej. 
Agencja podejmuje decyzje wynikające z 
zastosowania tej procedury.

Uzasadnienie

Powiązane z poprawką do punktu uzasadnienia 49.

Poprawka 12
Punkt uzasadnienia 52

(52) Aby zagwarantować odpowiednio
wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego 
i środowiska, substancje wzbudzające 
szczególne obawy należy traktować w 
sposób ostrożny, wymagający od 
przedsiębiorstw ich stosowania w sposób 
umożliwiający udowodnienie władzom 
udzielającym zezwolenia, że ryzyko jest 
odpowiednio kontrolowane. Jeśli tak nie 
jest, przedsiębiorstwo może uzyskać 
zezwolenie na określone sposoby 
stosowania tych substancji, jeżeli wykaże, 
że korzyści społeczne płynące ze 
stosowania substancji przeważają nad 
ryzykiem związanym z ich stosowaniem 
oraz, że nie istnieją właściwe substancje 
lub technologie alternatywne. Następnie, 
w oparciu o wnioski przedłożone przez 
przedsiębiorstwa, władze udzielające 
zezwolenia weryfikują w drodze procedury 
udzielania zezwolenia, czy wymogi zostały 
wypełnione. Ponieważ zezwolenia 

(52) Aby zagwarantować odpowiednio 
wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego 
i środowiska, substancje wzbudzające 
szczególne obawy należy traktować w 
sposób ostrożny, wymagający od 
przedsiębiorstw ich stosowania w sposób 
umożliwiający udowodnienie władzom 
udzielającym zezwolenia, że nie istnieją 
właściwe substancje lub technologie 
alternatywne, że korzyści społeczne 
płynące ze stosowania substancji 
przeważają nad ryzykiem związanym z ich 
stosowaniem oraz, że ryzyko jest 
odpowiednio kontrolowane. Następnie, w 
oparciu o wnioski przedłożone przez 
przedsiębiorstwa, władze udzielające 
zezwolenia weryfikują w drodze procedury 
udzielania zezwolenia, czy wymogi zostały 
wypełnione. Ponieważ zezwolenia 
powinny gwarantować wysoki poziom 
ochrony rynku wewnętrznego, właściwe 
jest, aby Komisja była organem 



powinny gwarantować wysoki poziom 
ochrony rynku wewnętrznego, właściwe 
jest, aby Komisja była organem 
udzielającym zezwoleń.

udzielającym zezwoleń.

Uzasadnienie

Głównym celem procedury udzielania zezwoleń musi być zastępowanie substancji wzbudzających 
szczególne obawy substancjami bardziej bezpiecznymi. Korzyści społeczno-ekonomiczne należy 
uwzględniać jedynie wówczas, gdy zastąpienie nie jest możliwe. „Odpowiednia kontrola” 
substancji to kryterium wtórne w procedurze udzielania zezwolenia.

Poprawka 13
Punkt uzasadnienia 55

(55) Aby zagwarantować, że decyzje 
odzwierciedlają potrzeby społeczne, a 
także wiedzę naukową i innowacje, 
Agencja powinna doradzać w sprawie 
priorytetyzacji substancji, dla których 
udziela się zezwolenia.

(55) Aby zagwarantować, że decyzje 
odzwierciedlają potrzeby społeczne, a 
także wiedzę naukową i innowacje, 
Agencja  powinna ustanawia 
priorytetyzację substancji, dla których 
udziela się zezwolenia.

Uzasadnienie

Agencja odpowiada za sporządzanie wykazu substancji priorytetowych, których oceny dokonują 
Państwa Członkowskie.

Poprawka 14
Punkt uzasadnienia 71

(71) W celu zagwarantowania 
skuteczności, personel Sekretariatu
Agencji realizuje podstawowe zadania 
techniczno-administracyjne i naukowe bez 
odwoływania się do naukowych i 
technicznych zasobów Państw 
Członkowskich; Dyrektor Zarządzający 
gwarantuje niezależne i skuteczne 
wykonanie zadań Agencji. Dla potrzeb 
zagwarantowania, że Agencja wypełnia 
powierzone jej uprawnienia, skład Zarządu 
należy ustalić w sposób gwarantujący 
najwyższe standardy kompetencji i szeroki 
zakres doświadczenia właściwego w 

(71) W celu zagwarantowania 
skuteczności, personel Agencji realizuje 
podstawowe zadania techniczno-
administracyjne i naukowe bez 
odwoływania się do naukowych i 
technicznych zasobów Państw 
Członkowskich; Dyrektor Zarządzający 
gwarantuje niezależne i skuteczne 
wykonanie zadań Agencji. Dla potrzeb 
zagwarantowania, że Agencja wypełnia 
powierzone jej uprawnienia, skład Zarządu 
należy ustalić w sposób gwarantujący 
najwyższe standardy kompetencji i szeroki 
zakres doświadczenia właściwego w 



zakresie bezpieczeństwa chemikaliów lub 
uregulowań dotyczących chemikaliów.

zakresie bezpieczeństwa chemikaliów lub 
uregulowań dotyczących chemikaliów.

Uzasadnienie

Skreślenie zbędnego tekstu.

Poprawka 15
Punkt uzasadnienia 91 a (nowy)

(91a) Komisja powinna rozważyć, czy 
pożądane jest stworzenie europejskiego 
znaku jakości w celu oznaczania i 
promowania wyrobów, które na każdym 
etapie procesu produkcyjnego, 
produkowano zgodnie z wymogami z 
niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Znak umieszczany na wyrobie umożliwiłby oznaczanie i promowanie podmiotów 
zaangażowanych w proces produkcji, które spełniły wymogi wynikające z niniejszego 
rozporządzenia.

Poprawka 16
Punkt uzasadnienia 100

(100) Za właściwe uznaje się 
wprowadzenie przepisów niniejszego 
rozporządzenia w sposób ułatwiający 
łagodne przejście na nowy system; co 
więcej, stopniowe wprowadzanie w życie 
tych przepisów umożliwia wszystkim 
zainteresowanym stronom, władzom, 
przedsiębiorstwom, a także pozostałym 
partnerom, skoncentrowanie się na 
przygotowaniu nowych obowiązków we 
właściwym czasie.

(100) Za właściwe uznaje się 
wprowadzenie przepisów niniejszego 
rozporządzenia w sposób ułatwiający 
łagodne przejście na nowy system; co 
więcej, stopniowe wprowadzanie w życie 
tych przepisów umożliwia wszystkim 
zainteresowanym stronom, władzom, 
przedsiębiorstwom, a także pozostałym 
partnerom, skoncentrowanie się  na 
przygotowaniu nowych obowiązków we 
właściwym czasie, w tym poprzez zawarcie 
dobrowolnych, koordynowanych przez 
Komisję porozumień między przemysłem i 
pozostałymi zainteresowanymi stronami.



Uzasadnienie

Zawarcie dobrowolnych porozumień ma na celu ich włączenie w niniejsze ustawodawstwo.

Poprawka 17
Art. 1 ust. 3 akapit 1 a (nowy)

Obejmuje to obowiązek właściwego i 
przejrzystego opisywania, 
dokumentowania i notyfikowania o 
zagrożeniach wynikających z produkcji, 
stosowania i sprzedaży każdej z substancji. 
Producenci i dalsi użytkownicy powinni 
wykorzystywać do produkcji i stosować 
możliwie najbardziej bezpieczne 
substancje.

Uzasadnienie

Wprowadza to zasadę „obowiązku zachowania ostrożności”.

Poprawka 18
Art. 4 ust. 1 lit. ea) (nowy)

(ea) jako składniki produktów 
kosmetycznych objętych dyrektywą Rady 
76/768/EWG1.
1 Dz.U. L 262, z 27.9.1976 r., str. 169.

Uzasadnienie

Wyroby kosmetyczne i ich składniki są objęte dyrektywą 76/768/EWG. Artykuł 4a dyrektywy 
2003/15/WE2, zmieniający dyrektywę z 1976 r., zakazuje przeprowadzania badań składników 
wyrobów kosmetycznych na zwierzętach po dniu 11 marca 2009 r. oraz wprowadza ograniczenia
na wprowadzanie do obrotu wyrobów kosmetycznych testowanych na zwierzętach. Ponieważ 
testowanie składników wyrobów kosmetycznych jest objęte odrębną dyrektywą, substancje 
stosowane jako składniki wyrobów kosmetycznych należy wyłączyć ze stosowania przepisów 
niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 19
Art. 6 b (nowy)

  
2 Dz.U. L 66, z 11.3.2003 r., str. 26.



Artykuł 6b
Europejski znak jakości
Do …. * Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie oraz, w miarę potrzeb, 
projekt ustawodawczy w sprawie
stworzenia europejskiego znaku jakości 
umożliwiającego oznaczanie i 
promowanie wyrobów, które na każdym 
etapie procesu produkcyjnego, 
produkowano zgodnie z wymogami  
niniejszego rozporządzenia.
* W terminie dwóch lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Znak umieszczany na wyrobach umożliwia oznaczanie i promowanie podmiotów 
zaangażowanych w proces produkcji, które wypełniły wymogi wynikające z niniejszego 
rozporządzenia.

Poprawka 20
Art. 9, lit. a), punkt (v)

v) wytyczne dotyczące bezpiecznego 
stosowania substancji, jak określono w 
załącznik IV, sekcja 5;

v) wytyczne dotyczące bezpiecznego 
stosowania substancji, jak określono w 
załącznik IV, sekcja 5, w tym wytyczne w 
sprawie zastosowania zalecanego przez 
rejestrującego;

Uzasadnienie

Gwarantuje to, że producenci w przejrzysty sposób informują dalszych użytkowników o 
niezalecanych sposobach stosowania substancji.

Poprawka 21
Art. 9, akapit 1 a (nowy)

Przy przedkładaniu informacji 
niezbędnych dla potrzeb rejestracji, na 
mocy przepisów zawartych w lit. a) i b), 



wnioskujący może ubiegać się o poufne 
traktowanie poszczególnych dokumentów 
lub ich części. Wnioskujący przedstawia 
uzasadnienie takiego wniosku. Organ 
otrzymujący informacje decyduje, które 
informacje mają pozostać poufne.

Uzasadnienie

Ponowne wprowadzenie przepisy obowiązującego ustawodawstwa (rozporządzenie 793/93/EWG 
i dyrektywa 92/32/EWG) w sprawie wymogów dotyczących uzasadniania zachowania poufności 
przez podmioty gospodarcze.

Poprawka 22
Art. 12, ust. 2, akapit 1 a (nowy)

Metody te są regularnie weryfikowane i 
doskonalone z zamiarem ograniczenia 
liczby doświadczeń prowadzonych na 
kręgowcach oraz liczby zwierząt 
wykorzystywanych do celów 
doświadczalnych.

Uzasadnienie

Weryfikacja i uaktualnianie metod objętych obecnie załącznikiem X umożliwia ograniczenie 
liczby doświadczeń prowadzonych na zwierzętach; działania te należy zatem prowadzić 
regularnie.

Poprawka 23
Art. 13, ust. 7 a i 7 b (nowy)

7a. Producent lub importer substancji 
bądź preparatu, który dostarcza tę 
substancję lub preparat dalszemu 
użytkownikowi, przekazuje, na żądanie 
dalszego użytkownika i w takim zakresie, 
w jakim takie żądanie jest uzasadnione, 
informacje konieczne dla oceny wpływu 
substancji bądź preparatu na zdrowie 
ludzi lub na środowisko w związku z 
działaniami i zastosowaniem określonymi 
w prośbie o informacje przez dalszego 



użytkownika.
7b. Dalszy użytkownik, na żądanie swego 
dostawcy i w taki zakresie w jaki tą 
żądanie jest uzasadnione, przekazuje, w 
informacje niezbędne dostawcy dla oceny 
wpływu substancji bądź preparatu na 
zdrowie ludzi lub na środowisko w wyniku 
działań i zastosowania przez dalszego 
użytkownika.

Uzasadnienie

Wymiana informacji między podmiotami uczestniczącymi w łańcuchu produkcji nie może się 
ograniczać jedynie do wymiany informacji mających na celu wypełnienie wymogów dyrektywy. 
W ramach łańcucha dostawy należy ustanowić podmiot odpowiedzialny za współpracę i wymianę 
informacji między dostawcami a dalszymi użytkownikami.

Poprawka 24
Art. 19, ust. 1, akapit trzeci

W przypadku przedstawienia dokumentów 
rejestracyjnych substancji wprowadzonych 
w ciągu 2 miesięcy przed odpowiednią 
datą ustaloną w art. 21, jak określono w art. 
18 ust.2, rejestrujący może kontynuować 
produkcję albo import substancji przez
3 miesiące od ustalonej daty albo do 
momentu odmowy rejestracji przez 
Agencję, którakolwiek data będzie 
wcześniejsza.
.

W przypadku przedstawienia dokumentów 
rejestracyjnych substancji wprowadzonych 
w ciągu 2 miesięcy przed odpowiednią 
datą ustaloną w art. 21, jak określono w art. 
18 ust.2, rejestrujący może kontynuować 
produkcję albo import substancji przez
3 miesiące od ustalonej daty albo do 
momentu jakiejkolwiek odmowy rejestracji 
przez Agencję, którakolwiek data będzie 
wcześniejsza.

Uzasadnienie

Bardziej klarowne sformułowanie.

Poprawka 25
Art. 21, ust. 1, lit. a)

a) w przypadku substancji 
wprowadzonych, zaklasyfikowanych 
zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG jako 
rakotwórcze, mutagenne lub substancje 

a) w przypadku substancji 
wprowadzonych, zaklasyfikowanych 
zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG jako 
rakotwórcze, mutagenne lub substancje 



działające szkodliwie na rozrodczość 
kategorii 1 albo 2, które były 
wyprodukowane albo importowane na 
terytorium Wspólnoty w ilości co najmniej 
1 tony rocznie przez jednego producenta 
albo importera, co najmniej raz po wejściu 
w życie niniejszego rozporządzenia;

działające szkodliwie na rozrodczość 
kategorii 1 albo 2, lub o których wiadomo, 
że wypełniają wymogi udzielania 
zezwolenia na mocy art. 54, które były 
wyprodukowane albo importowane na 
terytorium Wspólnoty w ilości co najmniej 
1 tony rocznie przez jednego producenta 
albo importera, co najmniej raz po wejściu 
w życie niniejszego rozporządzenia;

Uzasadnienie

W celu zapewnienia właściwej ochrony zdrowia ludzi i środowiska, system rejestracji powinien 
obejmować wszystkie substancje, o których wiadomo, że wypełniają wymogi udzielania zezwoleń, 
w tym substancje toksyczne i wykazujące zdolność do bioakumulacji (PBT, vPvB) oraz inne 
wyjątkowo problematyczne substancje.

Poprawka 26
Art. 26, ust. 2, lit. a)

a) terminem ustalonym w art. 21 ust.1 dla 
substancji wprowadzonych, 
produkowanych albo importowanych w 
ilościach co najmniej 1000 ton rocznie;

a) terminem ustalonym w art. 21 ust.1 dla 
substancji wprowadzonych, 
produkowanych albo importowanych w 
ilościach co najmniej 1000 ton rocznie
oraz zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG, 
substancji zaklasyfikowanych, jako 
rakotwórcze, mutagenne lub działające 
szkodliwie na rozrodczość kategorii 1 i 2 
lub podlegających kryteriom udzielania 
zezwoleń ustanowionym na mocy art. 54 i 
wyprodukowanych lub przywiezionych do 
Wspólnoty w ilościach sięgających co 
najmniej 1 tony rocznie;

Uzasadnienie

W odniesieniu do terminów ustalonych dla bieżących substancji, należy ustanowić powiązanie z 
art. 21.

Poprawka 27
Art. 26, ust. 2, akapit 1 a (nowy)



Od każdego, kto dysponuje wynikami 
badań lub informacjami w sprawie 
substancji wyodrębnionych w toku 
doświadczeń prowadzonych na 
zwierzętach, wymaga się przekazania 
takich informacji Agencji najpóźniej w 
terminie 18 miesięcy przed terminem 
określonym na mocy art. 21 ust. 1.

Uzasadnienie

Ustala odpowiedni termin przekazania informacji uzyskanych podczas doświadczeń 
prowadzonych na zwierzętach, które umożliwiają unikanie powtarzania takich doświadczeń, a 
jednocześnie ograniczają obciążenie ciążące na przedsiębiorcach, w szczególności MŚP.

Poprawka 28
Art. 26, ust. 3 a (nowy)

Producenci i importerzy przekazują 
Agencji wszelkie posiadane informacje 
uzyskane podczas toku doświadczeń 
prowadzonych na kręgowcach oraz inne 
informacje, które mogą przyczynić się do 
unikania prowadzenia doświadczeń na 
zwierzętach, również w odniesieniu do 
substancji, których produkcji lub 
przywozu zaprzestano. Podmioty, które 
później wykorzystują te informacje 
ponoszą w równej części koszty ich 
powstania. Ktokolwiek wszedł w 
posiadanie wyników badań lub informacji 
uzyskanych w toku doświadczeń 
prowadzonych na zwierzętach po upływie 
terminu daty określonego w ust. 2, akapit 
1a, przekazuje te informacje Agencji.

Uzasadnienie

Wyjaśnienie, że należy dokonywać wymiany wszelkich informacji, które mogą stać się użyteczne 
w kontekście unikania prowadzenia doświadczeń na zwierzętach, powtarzania takich 
doświadczeń, a jednocześnie ograniczania obciążenia ciążącego na przedsiębiorcach, w 
szczególności MŚP.

Poprawka 29



Art. 29 ust. 1

1. Jeżeli substancja albo preparat spełniają 
kryteria klasyfikacji jako niebezpieczna(y) 
zgodnie z dyrektywami 67/548/EWG albo 
1999/45/WE, osoba odpowiedzialna za 
wprowadzenie tej substancji albo preparatu 
do obrotu, bez względu na to czy jest to 
producent, importer, dalszy użytkownik 
czy dystrybutor, dostarcza odbiorcy, 
będącemu dalszym użytkownikiem albo 
dystrybutorem substancji albo preparatu, 
kartę charakterystyki sporządzoną zgodnie 
z załącznikiem Ia.

1. Jeżeli substancja albo preparat spełniają 
kryteria klasyfikacji jako niebezpieczna(y) 
zgodnie z dyrektywami 67/548/EWG albo 
1999/45/WE, osoba odpowiedzialna za 
wprowadzenie tej substancji albo preparatu 
do obrotu, bez względu na to czy jest to 
producent, importer, dalszy użytkownik 
czy dystrybutor, nieodpłatnie dostarcza 
odbiorcy, będącemu dalszym 
użytkownikiem albo dystrybutorem 
substancji albo preparatu, kartę 
charakterystyki dotyczącą substancji lub 
preparatu oraz sporządzoną zgodnie z 
załącznikiem Ia.

Uzasadnienie

Producentom, importerom i dalszym użytkownikom należy umożliwić podjęcie decyzji, czy 
sporządzają oni własną kartę charakterystyki dotyczącą substancji lub preparatu, czy też nie.

Poprawka wyjaśnia, że karta charakterystyki ma być dostarczona dalszym użytkownikom i 
dystrybutorom nieodpłatnie.

Poprawka 30
Art. 29 ust. 3

3. Jeżeli preparat nie spełnia kryteriów 
klasyfikacji jako niebezpieczny zgodnie z
art. 5, 6 i 7 dyrektywy 1999/45/WE, ale 
zawiera, w stężeniach wynoszących co 
najmniej 1% wagowy w przypadku 
preparatów nie będących gazami lub co 
najmniej 0,2% objętościowy w przypadku 
preparatów występujących w postaci gazu, 
przynajmniej jedną substancję stwarzającą 
zagrożenie dla zdrowia lub środowiska 
albo jedną substancję, w przypadku której 
został ustalony we Wspólnocie normatyw 
higieniczny w środowisku pracy, osoba 
odpowiedzialna za wprowadzenie tego 
preparatu do obrotu, bez względu na to czy 
jest to producent, importer, dalszy 
użytkownik czy dystrybutor, dostarcza na 
żądanie dalszemu użytkownikowi, kartę 

3. Jeżeli preparat nie spełnia 
kryteriów klasyfikacji jako niebezpieczny 
zgodnie z art. 5, 6 i 7 dyrektywy 
1999/45/WE, ale zawiera, w stężeniach 
wynoszących co najmniej 1% wagowy w 
przypadku preparatów nie będących 
gazami lub co najmniej 0,2% objętościowy 
w przypadku preparatów występujących w 
postaci gazu, przynajmniej jedną 
substancję stwarzającą zagrożenie dla 
zdrowia lub środowiska albo jedną 
substancję, w przypadku której został 
ustalony we Wspólnocie normatyw 
higieniczny w środowisku pracy, osoba 
odpowiedzialna za wprowadzenie tego 
preparatu do obrotu, bez względu na to czy 
jest to producent, importer, dalszy 
użytkownik czy dystrybutor, dostarcza na 



charakterystyki sporządzoną zgodnie z 
załącznikiem Ia.

żądanie dalszemu użytkownikowi 
nieodpłatnie kartę charakterystyki 
sporządzoną zgodnie z załącznikiem Ia.

Uzasadnienie

Poprawka wyjaśnia, że karta charakterystyki ma być dostarczona dalszym użytkownikom i 
dystrybutorom nieodpłatnie.

Poprawka 31
Art. 29 ust. 6 akapit 2

Jeżeli wykonano ocenę bezpieczeństwa 
chemicznego odpowiednie scenariusze 
narażenia umieszcza się w załączniku do 
karty charakterystyki.
.

Jeżeli wykonano ocenę bezpieczeństwa 
chemicznego odpowiednie scenariusze 
narażenia umieszcza się w załączniku do 
karty charakterystyki oraz odpowiadający 
im opis zagrożenia.

Uzasadnienie

Jest to ocena bezpieczeństwa chemicznego wykonywana przez pracodawcę zgodnie z przepisami 
dyrektywy 98/24/WE, dla której informacje te są niezbędne.

Poprawka 32
Art. 32

Pracownicy oraz ich przedstawiciele mają 
zagwarantowany przez swojego 
pracodawcę dostęp do informacji 
dostarczanej zgodnie z przepisami art. 29 i 
30 w odniesieniu do substancji, które 
stosują albo na które mogą być narażeni w 
trakcie swojej pracy.

Pracownicy, ich przedstawiciele oraz 
konsumenci mają zagwarantowany przez 
swojego pracodawcę lub producenta 
dostęp do informacji dostarczanej zgodnie 
z przepisami art. 29 i 30 w odniesieniu do 
substancji, które stosują albo na które 
mogą być narażeni w trakcie swojej pracy.

Uzasadnienie

Urzędy ochrony konsumentów także mają prawo dostępu do takich informacji.

Poprawka 33
Art. 39 ust. 1 a (nowy)

1a. Zainteresowane strony mogą 
przedkładać swoje opinie w sprawie 
wszelkich wniosków o przeprowadzenie 



doświadczeń na kręgowcach w terminie 
90 dni. Rejestrujący lub dalszy użytkownik 
uwzględnia wszystkie otrzymane uwagi. 
Jeżeli mimo to, rejestrujący lub dalszy 
użytkownik zamierza przeprowadzić 
wnioskowane doświadczenie, notyfikuje 
Agencję o powodach podjęcia takiej 
decyzji.

Uzasadnienie

Zapobiega to ponownemu przeprowadzaniu doświadczeń na zwierzętach, jeżeli informacje te są 
już dostępne w innych źródłach.

Poprawka 34
Art. 40 ust. 3 a (nowy)

3a. W celu zagwarantowania, że dossier 
rejestracyjne sporządzono zgodnie z 
przepisami niniejszego rozporządzenia, 
ocenie poddaje się nie mniej, niż 5% 
takich dossier. Agencja wybiera te dossier 
i przekazuje je w równiej liczbie wszystkim 
właściwym władzom Państw 
Członkowskich, które weryfikują ich 
zgodność z ust. 1. Wnioski wyciągnięte z 
takich kontroli wyrywkowych (lub z 
innych ocen dossier) przekazuje się
Agencji przynajmniej raz w roku w celu 
poprawienia jakości dossier 
rejestracyjnych składanych w przyszłości.

Uzasadnienie

Poprawka wprowadza wyrywkowe kontrole dossier mające na celu maksymalne poprawienie 
jakości dossier dołączanych do wniosków rejestracyjnych.

Poprawka 35
Artykuł 43 a

Kryteria oceny substancji Kryteria oceny i wykaz substancji 
priorytetowych podlegających ocenie

W celu zapewnienia zharmonizowanego 
podejścia, Agencja opracowuje kryteria 

1. W celu zapewnienia zharmonizowanego 
podejścia, Agencja opracowuje kryteria 



ustalania priorytetów dla substancji w celu 
przeprowadzania dalszej oceny. Ustalanie 
priorytetów powinno odbywać się w 
oparciu o stwarzane ryzyko. W kryteriach 
oceny bierze się pod uwagę dane dotyczące 
zagrożenia, narażenia i zakresów tonażu. 
Agencja podejmuje decyzję odnośnie 
kryteriów ustalania priorytetów dla 
substancji w celu przeprowadzania dalszej 
oceny. Państwa Członkowskie stosują te 
kryteria przy przygotowywaniu planów 
kroczących („rolling plans”).

ustalania priorytetów dla substancji w celu 
przeprowadzania dalszej oceny. Ustalanie 
priorytetów powinno odbywać się w 
oparciu o stwarzane ryzyko. W kryteriach 
oceny bierze się pod uwagę dane dotyczące 
zagrożenia, narażenia i zakresów tonażu. 
Agencja podejmuje decyzję odnośnie 
kryteriów ustalania priorytetów dla 
substancji w celu przeprowadzania dalszej 
oceny.

Uzasadnienie

W celu uproszczenia procedury i zapobieżenia występowaniu w Państwach Członkowskich 
rozbieżności związanych ze stosowaniem procedury decentralizacyjnej proponuje się, aby 
Agencja zajmowała się sporządzaniem wykazu substancji priorytetowych podlegających ocenie 
oraz, aby Agencji przypisać szersze uprawnienia w procedurze podejmowania decyzji 
odnoszących się do oceny substancji.

Poprawka 36
Art. 43 a ust. 1 a (nowy)

1a. Agencja wykorzystuje te kryteria dla 
potrzeb sporządzenia wykazu substancji 
priorytetowych podlegających ocenie. 
Agencja przyjmuje ten wykaz w oparciu o 
opinię Komitetu Państw Członkowskich. 
Jeżeli substancja nie znajduje się w 
wykazie, ma powody podejrzewać (w 
oparciu o ocenę dossier przeprowadzoną 
przez jeden z właściwych urzędów 
określonych w art. 38 lub na podstawie 
innego, właściwego źródła, w tym 
informacji zawartych w dossier 
rejestracyjnym), że substancja stwarza 
zagrożenie dla zdrowia ludzi lub dla 
środowiska, w szczególności ze względu 
na:
a) podobieństwo strukturalne substancji 
do znanych substancji wzbudzających 
obawy lub do substancji, które są trwałe i 
mają zdolność do bioakumulacji 
sugerujące, że substancja albo jeden lub 
więcej produktów jej przemian ma 



właściwości wzbudzające obawy lub jest 
trwała i ma zdolność do bioakumulacji;
b) łączny tonaż wynikający z rejestracji 
przedłożonych przez kilku rejestrujących.

Uzasadnienie

Związane z poprawką do art. 43a.

Poprawka 37
Art. 43 a ust. 1 b (nowy)

1b. Agencja publikuje na swojej stronie 
internetowej wykaz substancji 
priorytetowych podlegających ocenie.

Uzasadnienie

Zapewnia to większą przejrzystość.

Poprawka 38
Art. 43 b, ustęp 1

1. Państwo Członkowskie wprowadza 
substancję do planu kroczącego, aby zostać 
władzą właściwą dla celów art. 44, 45 i 46, 
jeżeli w wyniku oceny dossier 
przeprowadzonej przez właściwy urząd, o 
którym mowa w art. 38 albo na podstawie 
informacji z innego, właściwego źródła, w 
tym informacji zawartych w dossier 
rejestracyjnym(ych) dane Państwo 
Członkowskie, ma powody podejrzewać, że 
substancja stwarza zagrożenie dla zdrowia 
ludzi lub dla środowiska, w szczególności 
ze względu na:

1. Państwa Członkowskie przygotowują 
swoje plany kroczące. Państwo 
Członkowskie wprowadza substancję 
znajdującą się w wykazie, o którym mowa 
w art. 43a ust. 1a do planu kroczącego, 
aby zostać władzą właściwą dla celów art. 
45 i 46.

a) podobieństwo strukturalne substancji 
do znanych substancji wzbudzających 
obawy lub do substancji, które są trwałe i 
mają zdolność do bioakumulacji 



sugerujące, że substancja albo jeden lub 
więcej produktów jej przemian ma 
właściwości wzbudzające obawy lub jest 
trwała i ma zdolność do bioakumulacji;
b) łączny tonaż wynikający z rejestracji 
przedłożonych przez kilku rejestrujących.

Uzasadnienie

Powiązane z poprawką do art. 43a.

Poprawka 39
Artykuł 43 b, ustęp 2

2. Plan kroczący, o którym mowa w ust. 1, 
obejmuje okres trzech lat, jest 
aktualizowany corocznie i określa 
substancje, których ocenę Państwo 
Członkowskie zamierza przeprowadzać 
każdego roku. Państwo Członkowskie 
przedkłada plan kroczący Agencji i innym 
Państwom Członkowskim do 28 lutego 
każdego roku. Agencja może przedstawić 
uwagi, a Państwa Członkowskie mogą 
przesłać swoje uwagi Agencji albo wyrazić 
ich zainteresowanie oceną substancji do 31 
marca każdego roku.

2. Plan kroczący, o którym mowa w ust. 1, 
obejmuje okres trzech lat, jest 
aktualizowany corocznie i określa 
substancje, których ocenę Państwo 
Członkowskie zamierza przeprowadzać 
każdego roku. Państwo Członkowskie 
przedkłada plan kroczący Agencji i innym 
Państwom Członkowskim do 28 lutego 
każdego roku. Agencja publikuje plany 
kroczące na swojej stronie internetowej.
Agencja może przedstawić uwagi, a 
Państwa Członkowskie mogą przesłać 
swoje uwagi Agencji albo wyrazić ich 
zainteresowanie oceną substancji do 31 
marca każdego roku.

Uzasadnienie

Zapewnia to większą przejrzystość.

Poprawka 40
Art. 43 b ust. 6

6. Właściwe władze określone zgodnie z 
ust. 1 - 4 oceniają wszystkie substancje 
umieszczone w jego planie kroczącym 
zgodnie z niniejszym rozdziałem.

6. Właściwe władze określone zgodnie z 
ust. 2 - 4 oceniają wszystkie substancje 
umieszczone w jego planie kroczącym 
zgodnie z niniejszym rozdziałem.



Uzasadnienie

Powiązane z poprawką do art. 43b ust. 1.

Poprawka 41
Art. 43 b ust. 6 a (nowy)

6a. Państwo Członkowskie może w 
dowolnym czasie powiadomić Agencję o 
nowej substancji, gdy wejdzie w 
posiadanie informacji sugerujących 
istnienie zagrożenia dla środowiska lub 
zdrowia ludzi. W uzasadnionych 
przypadkach Agencja umieszcza tę 
substancję w wykazie substancji 
poddawanych ocenie z zastosowaniem 
kryteriów ustalania priorytetów 
ustanowionych w art. 43a.

Uzasadnienie

Agencja powinna uwzględnić wszystkie właściwe informacje dotyczące poziomu bezpieczeństwa 
chemicznego substancji.

Poprawka 42
Art. 44 ust. 1

1. Jeżeli właściwy urząd uzna, że 
wymagane są dalsze informacje w celu 
wyjaśnienia podejrzenia, o którym mowa 
w art. 43a bis ust. 1, włączając w to, jeżeli 
jest to stosowne, informacje nie wymagane 
w załącznikach V-VIII, urząd ten 
przygotowuje, podając powody, projekt 
decyzji o wymogu przedstawienia dalszych 
informacji przez rejestrującego(ych). 
Decyzja ta jest podejmowana zgodnie z 
procedurą określoną w art. 48 i 49.
.

1. Jeżeli Agencja uzna, że wymagane są 
dalsze informacje w celu wyjaśnienia 
podejrzenia, o którym mowa w art. 43a bis
ust. 1a, włączając w to, jeżeli jest to 
stosowne, informacje nie wymagane w 
załącznikach V-VIII, urząd ten 
przygotowuje, podając powody, projekt 
decyzji o wymogu przedstawienia dalszych 
informacji przez rejestrującego(ych). 
Decyzja ta jest podejmowana zgodnie z 
procedurą określoną w art. 48 i 49.



Uzasadnienie

Powiązane z poprawką do art. 43 ust. 1a.

Poprawka 43
Art. 44 ust. 4

4. Kiedy właściwy urząd zakończy 
działania związane z oceną zgodnie z ust. 
1, 2 i 3, zawiadomią o tym Agencję w 
ciągu 12 miesięcy od daty rozpoczęcia 
oceny substancji. W momencie 
przekroczenia tego terminu, ocenę uważa 
się za zakończoną.

Skreślono

Uzasadnienie

Znaczenie tego ustępu w odniesieniu do procedury przedkładanie dalszych informacji nie jest 
jasne.

Poprawka 44
Artykuł 45, ustęp 2

2. W celu zapewnienia zharmonizowanego 
podejścia odnośnie żądania dalszych 
informacji, Agencja kontroluje projekty 
decyzji podejmowanych zgodnie z 
przepisem art. 44 oraz opracowuje 
kryteria i priorytety. Tam gdzie jest to 
właściwe, sposoby wdrażania 
przyjmowane są zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 
130 ust. 3.

Skreślono

Uzasadnienie

Powiązane z poprawką do art. 43a.

Poprawka 45
Art. 46 ust. 1

1. Właściwy urząd sprawdza wszelkie 
informacje przedstawione w wyniku 

1. Agencja sprawdza wszelkie informacje 
przedstawione w wyniku decyzji podjętej 



decyzji podjętej zgodnie z art. 44 i 
opracowują projekty odpowiednich decyzji 
zgodnie z art. 44, jeżeli jest to konieczne.

zgodnie z art. 44 i opracowuje projekty 
odpowiednich decyzji zgodnie z art. 44, 
jeżeli jest to konieczne.

Uzasadnienie

Powiązane z poprawką do art. 43a.

Poprawka 46
Art. 48, ustęp 1

1. Właściwy urząd oznajmi 
zainteresowanemu(ym) rejestrującemu(ym) 
albo dalszemu(ym) użytkownikowi(om) 
każdy projekt swojej decyzji na podstawie 
art. 39, 40 albo 44, informując ich o 
przysługującym im prawie do wniesienia 
uwag w ciągu 30 dni od otrzymania przez 
nich projektu decyzji. Właściwy urząd 
weźmie pod rozwagę wszelkie otrzymane 
uwagi i może odpowiednio zmienić projekt 
decyzji. 

1. Właściwy urząd oznajmi 
zainteresowanemu(ym) rejestrującemu(ym) 
albo dalszemu(ym) użytkownikowi(om) 
każdy projekt swojej decyzji na podstawie 
art. 39 lub 40 informując ich o 
przysługującym im prawie do wniesienia 
uwag w ciągu 30 dni od otrzymania przez 
nich projektu decyzji. Właściwy urząd 
weźmie pod rozwagę wszelkie otrzymane 
uwagi i może odpowiednio zmienić projekt 
decyzji.

Uzasadnienie

Powiązane z poprawką do art. 43a.

Poprawka 47
Art. 48 ust. 3 a (nowy)

3a. Przepisy ust. 1 - 3 mają zastosowanie, 
mutatis mutandis, w przypadku projektu 
decyzji podejmowanych przez Agencję 
zgodnie z przepisami art. 44.

Uzasadnienie

Powiązane z poprawką do art. 43a.

Poprawka 48
Art. 49 ust. 1



1. Właściwy urząd Państwa 
Członkowskiego zgłasza projekt swojej 
decyzji podjętej zgodnie z przepisami art. 
39, 40 albo art. 44 do Agencji wraz z 
wszelkimi uwagami rejestrującego albo 
dalszego użytkownika, określając w jaki 
sposób zostały one wzięte pod uwagę. 
Agencja rozpowszechni ten projekt 
decyzji, wraz z uwagami, wśród 
właściwych urzędów innych Państw 
Członkowskich.

1. Właściwy urząd Państwa 
Członkowskiego zgłasza projekt swojej 
decyzji podjętej zgodnie z przepisami art. 
39 albo art. 40 do Agencji wraz z 
wszelkimi uwagami rejestrującego albo 
dalszego użytkownika, określając w jaki 
sposób zostały one wzięte pod uwagę. 
Agencja rozpowszechni ten projekt 
decyzji, wraz z uwagami, wśród 
właściwych urzędów innych Państw 
Członkowskich.

Uzasadnienie

Powiązane z poprawką do art.  43a.

Poprawka 49
Art. 49 a (nowy)

Artykuł 49a
Przyjmowanie przez Agencję decyzji w 

kontekście oceny
W przypadku projektu decyzji 
przyjmowanych przez Agencję zgodnie z 
przepisami art. 44, Agencja przedkłada 
projekt decyzji Komitetowi Państw 
Członkowskich określając sposób, w jaki 
uwzględniono uwagi przedłożone przez 
rejestrującego lub dalszego użytkownika.
Przepisy art. 49 ust. 5 - 8 mają 
zastosowanie do niniejszego artykułu.

Uzasadnienie

Powiązane z poprawką do art. 43a.

Poprawka 50
Art. 52

Celem niniejszego tytułu jest 
zagwarantowanie sprawnego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego przy 
zapewnieniu, że ryzyko stwarzane przez 

Celem niniejszego tytułu jest 
zagwarantowanie, że substancje 
wzbudzające szczególne obawy są 
zastępowane odpowiednimi, 



substancje wzbudzające szczególne obawy 
jest właściwie kontrolowane albo, że
substancje te są zastępowane 
odpowiednimi, alternatywnymi 
substancjami lub technologiami.

alternatywnymi substancjami lub 
technologiami, jeżeli są one dostępne lub, 
jeżeli opracowano takie substancje lub 
technologie alternatywne, przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu 
sprawnego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

Uzasadnienie

W kontekście udzielania zezwoleń, cele ochrony zdrowia ludzi i środowiska przeważają nad 
celem ochrony rynku wewnętrznego. Należy również ustanowić bardziej przejrzyste powiązanie z 
zasadą pomocniczości. Wreszcie, należy odwrócić kolejność wnioskowaną przez Komisję, a 
zatem ograniczyć znaczenie pojęcia „właściwej kontroli”.

Poprawka 51
Artykuł 53 a (nowy)

Artykuł 53a
Wykaz substancji podlegających 
procedurze udzielania zezwoleń

Załącznik XIII zawiera wykaz substancji 
podlegających procedurze udzielania 
zezwoleń; załącznik XIIIa zawiera wykaz 
substancji, dla których uruchomiono 
procedurę udzielania zezwoleń. Z chwilą 
zakończenia procedury udzielania 
zezwoleń, zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 55 ust. 1, substancje zostaną 
włączone do wykazu z załącznika XIIIb.

Uzasadnienie

Aby stymulować dobrowolne podejmowanie inicjatyw przez dalszych użytkowników i 
opracowywanie bezpieczniejszych alternatyw proponuje się, aby wszystkie chemikalia uznawane 
za spełniające kryteria udzielania zezwoleń niezwłocznie umieszczać w wykazie substancji, dla 
których uruchomiono procedurę udzielania zezwoleń (załącznik XIIIa). Następnie, z inicjatywy 
Państwa Członkowskiego lub po rozważeniu wykazu priorytetów przez Agencję, substancje 
przenosi się do załącznika XIIIb i ustanawia odpowiednie daty i warunki składania wniosków o 
udzielenie zezwolenia.

Poprawka 52
Artykuł 54



Następujące substancje mogą zostać
włączone do załącznika XIII zgodnie z 
procedurą przedstawioną w art. 55:

a) substancje spełniające, zgodnie z 
dyrektywą 67/548/EWG, kryteria 
klasyfikacji jako rakotwórcze kategorii 1 
albo 2;
b) substancje spełniające, zgodnie z 
dyrektywą 67/548/EWG, kryteria 
klasyfikacji jako mutagenne kategorii 1 
albo 2;
c) substancje spełniające, zgodnie z 
dyrektywą 67/548/EWG, kryteria 
klasyfikacji jako substancje działające 
szkodliwie na rozrodczość kategorii 1 albo 
2;
d) substancje, które są trwałe, 
wykazują zdolność do bioakumulacji i są 
toksyczne, zgodnie z kryteriami zawartymi 
w załączniku XII;
e) substancje, które są bardzo trwałe i 
wykazują bardzo dużą zdolność do 
bioakumulacji, zgodnie z kryteriami 
zawartymi w załączniku XII;

f) substancje takie, jak substancje 
zaburzające gospodarkę hormonalną albo 
substancje, które są trwałe lub wykazują 
dużą zdolność do bioakumulacji i są 
toksyczne lub bardzo trwałe i wykazują 
bardzo dużą zdolność do bioakumulacji, 
niespełniające kryteriów zawartych w 
punktach d) i e) zidentyfikowane, jako 
wywołujące u ludzi lub w środowisku 
naturalnym poważne i nieodwracalne 
skutki równoważne skutkom 
wywoływanym przez inne substancje 
wymienione w punktach a) do e) ocenione 
metodą badania przypadków zgodnie z 
procedurą określoną w art. 56.

Następujące substancje włącza się do 
załącznika XIIIa, zgodnie z procedurą 
przedstawioną w art. 56, o ile nie 
podlegają one ograniczeniom nałożonym 
na mocy przepisów art. 65:

a) substancje spełniające, zgodnie z 
dyrektywą 67/548/EWG, kryteria 
klasyfikacji jako rakotwórcze kategorii 1 
albo 2;

b) substancje spełniające, zgodnie z 
dyrektywą 67/548/EWG, kryteria 
klasyfikacji jako mutagenne kategorii 1 
albo 2;

c) substancje spełniające, zgodnie z 
dyrektywą 67/548/EWG, kryteria 
klasyfikacji jako substancje działające 
szkodliwie na rozrodczość kategorii 1 albo
2;

d) substancje, które są bardzo trwałe i 
wykazują bardzo dużą zdolność do 
bioakumulacji, zgodnie z kryteriami 
zawartymi w załączniku XII;

e) zgodnie z kryteriami zawartymi w 
załączniku XII, substancje, które są bardzo 
trwałe, wykazują bardzo dużą zdolność do 
bioakumulacji;

f) substancje takie, jak substancje 
zaburzające gospodarkę hormonalną albo 
substancje, które są trwałe lub wykazują 
dużą zdolność do bioakumulacji i są 
toksyczne lub bardzo trwałe i wykazują 
bardzo dużą zdolność do bioakumulacji, 
niespełniające kryteriów zawartych w 
punktach d) i e) zidentyfikowane, jako 
wzbudzające obawy zbliżone do obaw 
odnoszących się do innych substancji 
wymienionych w punktach a) do e) 
ocenione metodą badania przypadków 
zgodnie z procedurą określoną w art. 56.

Uzasadnienie

Aktualne brzmienie artykułu nakłada większe obciążenie związane z udowodnieniem, że 
substancja, dla której udziela się zezwolenia wywołuje poważne i nieodwracalne skutki. Wiąże się 



to z brakiem zdolności do podjęcia działań zaradczych, na przykład, w odniesieniu do substancji, 
która nagromadziła się w środowisku naturalnym i w przyszłości może osiągnąć poziomy 
budzące obawy.

Poprawka 53
Art. 55, tytuł i ust. 1, wprowadzenie

Włączanie substancji do załącznika XIII
1. W każdym przypadku, gdy zostanie 
podjęta decyzja o włączeniu do załącznika 
XIII substancji, o których mowa w art. 54, 
decyzja taka jest podejmowana zgodnie
z procedurą określoną w art. 130 ust. 3. W 
odnośnych decyzjach wyszczególnia się w 
odniesieniu do każdej substancji:

Włączanie substancji do załącznika XIIIb
1. W każdym przypadku, gdy zostanie 
podjęta decyzja o włączeniu do załącznika 
XIIIb substancji, o których mowa w art. 
54, decyzja taka jest podejmowana zgodnie
z procedurą określoną w art. 130 ust. 3. W 
odnośnych decyzjach wyszczególnia się w 
odniesieniu do każdej substancji:

Uzasadnienie

Po utworzeniu wykazu substancji, dla których udziela się zezwoleń, załącznik XIII staje się 
załącznikiem XIIIb.

Poprawka 54
Art. 55, ust. 1, lit. ba) (nowy)

(ba) ograniczenia zgodne z art. 65;

Uzasadnienie

Za istotne uznaje się, aby w decyzji o włączeniu takich substancji do załącznika XIIIb wskazywać 
ograniczenia dotyczące produkcji, stosowania i/lub wprowadzania do obrotu.

Poprawka 55
Art. 55 ust. 1, lit. d)

d) okresy weryfikacji niektórych
zastosowań, jeżeli to właściwe;

d) okresy weryfikacji, które nie mogą 
przekraczać 5 lat dla wszystkich
zastosowań;

Uzasadnienie

Na wszystkie zezwolenia nałożono ograniczenia czasowe maksymalnie sięgające do 5 lat, w 
zależności od opracowywania bardziej bezpiecznych, alternatywnych substancji lub technologii. 
Wobec braku regularnych okresów weryfikacji zaprzepaszczone zostaną bodźce motywujące do 



dalszych innowacji i rozwoju.

Poprawka 56
Art. 55 ust. 3, wprowadzenie

3. Przed podjęciem decyzji o 
włączeniu substancji do załącznika XIII, 
Agencja zaleca do włączenia substancje 
priorytetowe wyszczególniając w 
odniesieniu do każdej substancji 
informacje wymienione w ust. 1. 
Pierwszeństwo co do zasady mają 
substancje, które:

3. Agencja zaleca, aby substancje 
priorytetowe przenieść z załącznika do 
załącznika XIIIb, wyszczególniając w 
odniesieniu do każdej substancji 
informacje wymienione w ust. 1. 
Pierwszeństwo co do zasady mają 
substancje, które:

Uzasadnienie

Po utworzeniu wykazu substancji, dla których udziela się zezwolenia, załącznik XIII staje się 
załącznikiem XIIIb.

Poprawka 57
Art. 56 ust. 7

7.Jeżeli w ciągu 30 dni od przekazania 
Komitet Państw Członkowskich osiągnie
jednomyślne porozumienie w zakresie 
identyfikacji, Agencja może włączyć 
substancję do swoich zaleceń zgodnie z 
przepisami art. 55 ust. 3. Jeżeli Komitet 
Państw Członkowskich nie osiągnie 
jednomyślnego porozumienia, w ciągu 30 
dni od przekazania wyda opinię. Agencja 
przekaże tę opinię Komisji, włączając w to 
wszelkie opinie mniejszości w obrębie 
Komitetu.

7. Jeżeli w ciągu 30 dni od 
przekazania Komitet Państw 
Członkowskich osiągnie kwalifikowaną 
większością porozumienie stwierdzające, 
że substancja spełnia kryteria udzielania 
zezwoleń i należy ją włączyć do załącznika 
XIIIb, w terminie 15 dni roboczych
Agencja zaleca Komisji włączenie 
substancji do załącznika XIIIb, zgodnie z 
przepisami art. 55 ust. 3. Jeżeli Komitet 
Państw Członkowskich nie osiągnie 
porozumienia kwalifikowaną większością, 
w ciągu 30 dni od przekazania wyda 
opinię. Agencja przekaże tę opinię Komisji 
w ciągu 15 dni roboczych, włączając w to 
wszelkie opinie mniejszości w obrębie 
Komitetu.

Uzasadnienie

Powiązane z poprawką do art. 55.



Poprawka 58
Art. 57 ust. 2

2. Zezwolenie zostanie udzielone, jeżeli 
ryzyko dla zdrowia człowieka lub 
środowiska, wynikające z zastosowania 
substancji i będące efektem jej 
właściwości określonych w załączniku 
XIII, jest odpowiednio kontrolowane 
zgodnie z załącznikiem I, sekcja 6, oraz 
zgodnie z zapisem w raporcie 
bezpieczeństwa chemicznego 
wnioskującego.

2. Zezwolenie zostanie udzielone
wyłącznie, jeżeli:

Komisja nie bierze pod uwagę:
a) ryzyka dla zdrowia człowieka i 
środowiska wynikającego z emisji 
substancji z instalacji, dla których zostało 
udzielone zezwolenie na mocy dyrektywy
96/61/WE;

a) nie występują właściwe substancje lub 
technologie alternatywne oraz 
wprowadzono środki mające na celu 
zminimalizowanie narażenia, oraz

b) ryzyka dla środowiska wodnego i 
stwarzanego poprzez środowisko wodne,
wynikającego z uwalniania ze źródeł 
punktowych substancji, regulowanych
wymogami wcześniejszych przepisów, o 
których mowa w art. 11 ust. 3 i 
uregulowaniami prawnymi przyjętymi 
zgodnie z art. 16 dyrektywy 2000/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady;

b) udowodniono, że korzyści społeczne i
gospodarcze przeważają nad zagrożeniem 
dla zdrowia ludzi i środowiska 
wynikającego ze stosowania substancji, 
oraz

(c) ryzyka dla zdrowia człowieka 
wynikającego ze stosowania substancji w 
wyrobach medycznych regulowanych 
dyrektywą Rady 90/385/EWG, dyrektywą 
Rady 93/42/EWG lub dyrektywą 
98/79/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady.

c) ryzyko dla zdrowia ludzi lub środowiska 
wynikające ze stosowania substancji 
będące następstwem jej właściwości 
określonych w załączniku XIII, jest 
właściwie kontrolowane zgodnie z
przepisami załącznika I, sekcja 6 oraz 
według zapisu w raporcie bezpieczeństwa 
chemicznego wnioskującego.

Uzasadnienie

Powiązane z poprawką do art. 52.

Poprawka 59
Art. 57 ust. 3, akapit wprowadzający



3. Jeżeli zezwolenie nie może być 
udzielone na podstawie ust. 2, może ono 
być udzielone, jeżeli wykazano, że korzyści 
społeczno - ekonomiczne przewyższają 
ryzyko dla zdrowia ludzi lub środowiska 
wynikające z zastosowania substancji oraz 
jeżeli nie istnieją odpowiednie 
alternatywne substancje albo technologie.
Decyzja taka podejmowana jest po 
rozważeniu wszystkich następujących 
elementów:

3. Decyzję o wydaniu zezwolenia zgodnie 
z ust. 2, podejmuje się po rozważeniu 
wszystkich następujących elementów:

Uzasadnienie

Powiązane z poprawką do art. 52.

Poprawka 60
Art. 57 ust. 3 a (nowy)

3a. Przy udzielaniu zezwolenia na 
podstawie ust. 2, Komisja nie bierze pod 
uwagę:
a) ryzyka dla zdrowia człowieka i 
środowiska wynikającego z emisji 
substancji z instalacji, dla których zostało 
udzielone zezwolenie na mocy dyrektywy
96/61/WE 1;
b) ryzyka dla środowiska wodnego i 
stwarzanego przez środowisko wodne 
wynikającego z uwalniania ze źródeł 
punktowych substancji regulowanych 
wymogami wcześniejszych przepisów, o 
których mowa w art. 11 ust. 3 oraz 
ustawodawstwa przyjętego na podstawie 
art. 16 dyrektywy 2000/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady2;
c) ryzyka dla zdrowia człowieka 
wynikającego ze stosowania substancji w 
urządzeniach medycznych regulowanych 
dyrektywą Rady 90/385/EWG3, dyrektywy 
Rady 93/42/EWG4 lub dyrektywy 
98/79/WE5 Parlamentu Europejskiego i 
Rady.
1 Dz.U. L 257, z 10.10.1996 r., str. 26.



2 Dz.U. L 327, z 22.12.2000 r., str. 1.
3 Dz.U. L 189, z 20.7.1990 r., str. 17.
4 Dz.U. L 169, z 12.7.1993 r., str. 1.
5 Dz.U. L 331, z 7.12.1998 r., str. 1.

Uzasadnienie

Powiązane z poprawką do art. 52.

Poprawka 61
Art. 57 ust. 6

6. Udzielenie zezwoleń może podlegać 
różnym warunkom, włączając w to terminy 
weryfikacji lub monitorowanie. 
Zezwolenia udzielone zgodnie z ust. 3
podlegają ograniczeniu czasowemu.

6. Udzielenie zezwoleń podlega terminom 
weryfikacji oraz przedłożeniu planów 
zastępowania i może podlegać innym 
warunkom, w tym monitorowaniu. 
Zezwolenia podlegają ograniczeniu 
czasowemu, maksymalnie na okres 5 lat.

Uzasadnienie

W kontekście motywowania do opracowywania innowacji, zezwolenia muszą podlegać 
ograniczeniu czasowemu.

Poprawka 62
Art. 57 ust. 7

7. Zezwolenie określa: 7. Zezwolenie określa:

a) osobę(y), dla których udziela się 
zezwolenia;

b) identyfikację  substancji;

c) zastosowanie(a), dla których udziela się 
zezwolenia;

d) jakiekolwiek warunki, na których 
podstawie udziela się zezwolenia;

e) jakiekolwiek okresy weryfikacji;
f) jakiekolwiek ustalenia dotyczące 
monitorowania.

a) osobę(y), dla których udziela się 
zezwolenia;

b) identyfikację substancji;

c) zastosowanie(a), dla których udziela się 
zezwolenia;

d) warunki, na których podstawie udziela 
się zezwolenia;

e) okresy weryfikacji;
f) ustalenia dotyczące monitorowania.

Uzasadnienie

Bardziej klarowne sformułowanie.



Poprawka 63
Art. 58 ust. 1

1. Zezwolenia udzielone zgodnie z 
przepisami art. 57 ust. 3, które podlegają 
ograniczeniu czasowemu uznaje się za 
ważne do momentu, gdy Komisja nie 
podejmie decyzji odnośnie do nowego 
wniosku pod warunkiem, że posiadacz 
zezwolenia przedkłada nowy wniosek 
przynajmniej na 18 miesięcy przed 
upływem terminu ograniczenia czasowego. 
Zamiast ponownego przedkładania 
wszystkich elementów pierwotnego 
wniosku o uzyskanie bieżącego wniosku, 
wnioskujący  może przedstawić jedynie 
numer bieżącego zezwolenia, z 
uwzględnieniem  drugiego, trzeciego i 
czwartego akapitu.

1. Zezwolenia uznaje się za ważne do 
momentu, gdy Komisja nie podejmie 
decyzji odnośnie do nowego wniosku pod 
warunkiem, że posiadacz zezwolenia 
przedkłada nowy wniosek przynajmniej na 
18 miesięcy przed upływem terminu 
ograniczenia czasowego. Zamiast 
ponownego przedkładania wszystkich 
elementów pierwotnego wniosku o 
uzyskanie bieżącego wniosku, wnioskujący  
może przedstawić jedynie numer bieżącego 
zezwolenia:
a) numer aktualnego zezwolenia,

Jeżeli posiadający zezwolenie nie może 
wykazać, że ryzyko jest odpowiednio 
kontrolowane, przedstawia aktualizację 
analiz społeczno - ekonomicznych, analiz 
substancji alternatywnych oraz plan 
zastępowania substancji niebezpiecznych 
bardziej bezpiecznymi alternatywami 
zawarty w pierwotnym wniosku.

b) uaktualnienie analizy społeczno-
ekonomicznej, analizy alternatywnych 
substancji lub technologii oraz plan 
zastąpienia zawarty w oryginalnym 
wniosku,

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

c) uaktualnienie raportu bezpieczeństwa
chemicznego,

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

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

Uzasadnienie

Powiązane z poprawką do art. 52.



Poprawka 64
Artykuł 58, ustęp 2, akapit 1

2. Weryfikacja zezwolenia może być 
dokonana w każdym czasie, jeżeli 
okoliczności pierwotnego zezwolenia 
zmieniły się w sposób wpływający na 
ryzyko dla zdrowia ludzi lub środowiska, 
albo z powodu zmiany warunków
społeczno-ekonomicznych.

2. Weryfikacja zezwolenia jest
dokonywana w każdym czasie, jeżeli 
okoliczności pierwotnego zezwolenia 
zmieniły się w sposób wpływający na 
ryzyko dla zdrowia ludzi lub środowiska, 
albo z powodu zmiany warunków
społeczno-ekonomicznych.

Uzasadnienie

Poprawka wprowadza obowiązek weryfikowania zezwoleń, jeżeli okoliczności jego udzielenia 
uległy zmianie.

Poprawka 65
Art. 58 ust. 4

4. Jeżeli środowiskowe normy jakości, o 
których mowa w dyrektywie 96/61/WE nie 
są spełnione, zezwolenie udzielone na 
stosowanie przedmiotowej substancji może
zostać zweryfikowanie.

4. Jeżeli środowiskowe normy jakości, o 
których mowa w dyrektywie 96/61/WE nie 
są spełnione, zezwolenie udzielone na 
stosowanie przedmiotowej substancji
poddaje się weryfikacji.

Uzasadnienie

Poprawka wprowadza obowiązek weryfikowania zezwoleń.

Poprawka 66
Art. 59, ust. 4 i 5

4. Wniosek o zezwolenie obejmuje 
następujące informacje:

4. Wniosek o zezwolenie obejmuje 
następujące informacje:

a) identyfikację substancji, jak określono w 
sekcji 2 załącznika IV;

(b) nazwisko/nazwę oraz dane kontaktowe 
osoby lub osób sporządzających wniosek;

c) wniosek o udzielenie zezwolenia, 
precyzujący dla jakich zastosowań 
zezwolenie jest żądane i obejmujący 
zastosowanie substancji w preparatach lub 
włączenie substancji do produktów, gdzie 

a) identyfikację substancji, jak określono w 
sekcji 2 załącznika IV;

(b) nazwisko/nazwę oraz dane kontaktowe 
osoby lub osób sporządzających wniosek;

c) wniosek o udzielenie zezwolenia, 
precyzujący dla jakich zastosowań 
zezwolenie jest żądane i obejmujący 
zastosowanie substancji w preparatach lub 
włączenie substancji do produktów, gdzie 



to właściwe;

d) raport bezpieczeństwa chemicznego 
przygotowany zgodnie z załącznikiem I, 
obejmujący zagrożenia dla zdrowia 
człowieka lub środowiska wynikające z 
zastosowania substancji i będące efektem 
jej właściwości określonych w załączniku 
XIII, jeżeli nie został on już dostarczony 
jako część dokumentów rejestracyjnych.

to właściwe;

d) raport bezpieczeństwa chemicznego 
przygotowany zgodnie z załącznikiem I, 
obejmujący zagrożenia dla zdrowia 
człowieka lub środowiska wynikające z 
zastosowania substancji i będące efektem 
jej właściwości określonych w załączniku 
XIII, jeżeli nie został on już dostarczony 
jako część dokumentów rejestracyjnych.

5. Wniosek może zawierać: Skreślono

a) analizę społeczno-ekonomiczną 
przeprowadzoną zgodnie z przepisami 
załącznika XV;

b) analizę substancji alternatywnych lub 
technologii uwzględniającą stwarzane 
przez nie ryzyko oraz techniczną i 
ekonomiczną wykonalność zamiany wraz z 
planem zamiany, gdzie jest to właściwe, 
obejmującym badania i rozwój oraz 
czasowe rozplanowanie proponowanych 
przez wnioskującego działań.

da) analizę społeczno-ekonomiczną 
przeprowadzoną zgodnie z przepisami 
załącznika XV;

db) analizę substancji alternatywnych lub 
technologii uwzględniającą zagrożenia 
oraz techniczną i ekonomiczną 
wykonalność zamiany wraz z planem 
zamiany, gdzie jest to właściwe, 
obejmującym badania i rozwój oraz 
czasowe rozplanowanie proponowanych 
przez wnioskującego działań.

. 
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Uzasadnienie

We wniosku o udzielenie zezwolenia należy umieścić analizę społeczno-ekonomiczną oraz 
analizę alternatywnych substancji lub technologii.

Poprawka 67
Art. 60 ust. 1

1. Jeżeli wniosek został złożony dla 
określonego zastosowania substancji, 
kolejny wnioskujący może powołać się, po 
uzyskaniu pisemnej zgody poprzedniego 
wnioskującego na udostępnienie, na 
fragmenty poprzedniego wniosku 
złożonego zgodnie z przepisami art. 59 ust. 
4 akapit d) oraz ust. 5.

1. Jeżeli wniosek został złożony dla 
określonego zastosowania substancji, 
kolejny wnioskujący może powołać się, po 
uzyskaniu pisemnej zgody poprzedniego 
wnioskującego na udostępnienie, na 
fragmenty poprzedniego wniosku 
złożonego zgodnie z przepisami art. 59 ust. 
4 lit. d), da) oraz db).

Uzasadnienie

Powiązane z poprawką do art. 59. 

Poprawka 68
Art. 61 ust. 4

4. Projekty opinii powinny zawierać 
następujące elementy:

4. Projekty opinii powinny zawierać 
następujące elementy:

a) Komitet do Spraw  Oceny Ryzyka: 
ocena ryzyka dla zdrowia człowieka i/lub 
środowiska wynikającego z 
zastosowania(ń) substancji opisanego(ych) 
we wniosku;

a) Komitet do Spraw  Oceny Ryzyka: 
kontrola w sprawie oceny
(przeprowadzonej przez wnioskującego 
dla potrzeb udzielenia zezwolenia) ryzyka 
dla zdrowia człowieka i/lub środowiska 
wynikającego z zastosowania(ń) substancji 
opisanego(ych) we wniosku;

b) Komitet do Spraw  Analiz Społeczno-
Ekonomicznych: ocena czynników 
społeczno-ekonomicznych związanych z 
zastosowaniem(ami) substancji 
opisanym(mi) we wniosku, jeżeli wniosek 
jest złożony zgodnie z przepisami art. 59 
ust. 5.

b) Komitet do Spraw  Analiz Społeczno-
Ekonomicznych: kontrola w sprawie 
oceny (przeprowadzonej przez 
wnioskującego dla potrzeb udzielenia 
zezwolenia) czynników społeczno-
ekonomicznych związanych z 
zastosowaniem(ami) substancji 
opisanym(mi) we wniosku, jeżeli wniosek 
jest złożony zgodnie z przepisami art. 59 
lit. da) i db).
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Uzasadnienie

Powiązane z poprawką do art. 59. Wyjaśnia, że przemysł ponosi główną odpowiedzialność za 
ocenę ryzyka i czynników społeczno-ekonomicznych.

Poprawka 69
Art. 62

Obowiązek posiadaczy zezwoleń
Posiadacze zezwoleń zobowiązani są do 
zamieszczania numeru zezwolenia na 
oznakowaniu przed wprowadzeniem 
substancji na rynek dla określonego 
sposobu zastosowania objętego 
zezwoleniem.

Informacje wymagane w odniesieniu do 
substancji, dla których udziela się 
zezwolenia
Wszystkie substancje i preparaty 
spełniające warunki określone w art. 54 
należy oznakować oraz załączyć do nich 
kartę charakterystyki. Oznakowanie 
powinno obejmować:
a) nazwę substancji,
b) wskazanie, że substancja jest włączona 
do załącznika XIII,
c) szczególne zastosowanie substancji, dla 
którego udzielono zezwolenia.

Uzasadnienie

Substancje i preparaty niebezpieczne należy oznakować w celów informowania 
użytkowników.

Poprawka 70
Art. 72

Artykuł 72 Artykuł 73a

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania większej przejrzystości, zadania pełnione przez Agencję wymienia 
się w pierwszej kolejności, a po nich zadania jej organów. Art. 72 zastępuje się zatem art. 73.

Poprawka 71
Art. 72 ust. 1, lit. c)

c) Komitetu do Spraw Oceny Ryzyka, 
który jest odpowiedzialny za 

c) Komitetu do Spraw Oceny Ryzyka
i Metod Alternatywnych który jest 
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przygotowywanie opinii Agencji w 
sprawie wniosków o udzielenie 
zezwolenia, projektów ograniczeń i 
wszelkich innych kwestii, będących 
wynikiem funkcjonowania niniejszego 
rozporządzenia i związanych 
z ryzykiem dla zdrowia człowieka i 
środowiska;

odpowiedzialny za przygotowywanie 
opinii Agencji w sprawie wniosków o 
udzielenie zezwolenia oraz projektów 
ograniczeń, ocenę dostępności substancji 
lub technologii alternatywnych oraz za 
wszelkie inne kwestie będące wynikiem 
funkcjonowania niniejszego 
rozporządzenia i związanych 
z ryzykiem dla zdrowia ludzi i środowiska;

Uzasadnienie

Poprawka wzmacnia powiązania między procedurą udzielania zezwoleń i dostępnością 
bardziej bezpiecznych substancji lub technologii alternatywnych. 

Poprawka nazwy komitetu ma zastosowanie do pełnego tekstu niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 72
Art. 73 ust. 2

2. Sekretariat wykonuje następujące 
zadania:

2. Za pośrednictwem swoich komitetów, 
Agencja w szczególności:

a) wykonuje zadania przydzielone mu na 
podstawie przepisów tytułu II; włączając 
w to ułatwianie skutecznego procesu 
rejestracji substancji importowanych, w 
sposób spójny z międzynarodowymi 
handlowymi zobowiązaniami Wspólnoty 
wobec krajów trzecich;

a) zgodnie z przepisami tytułu  VI, 
opracowuje kryteria ustalania priorytetów 
substancji dla potrzeb poddawania ich 
ocenie i tworzy wykaz substancji 
priorytetowych poddawanych ocenie,;

b) wykonuje zadania przydzielone mu na 
podstawie przepisów tytułu  III;

b) zgodnie z przepisami Części   VII, 
sporządza opinie w sprawie wniosków o 
udzielenie zezwolenia,;

c) wykonuje zadania przydzielone mu na 
podstawie przepisów tytułu VI;

c) zgodnie z przepisami tytułu  VIII, bierze 
udział w procedurze dotyczącej 
stosowania ograniczeń w odniesieniu do 
niektórych substancji i preparatów 
niebezpiecznych przygotowując dossier i 
sporządzając opinie,;

d) tworzy i prowadzi bazę(y) danych z 
informacjami o wszystkich 
zarejestrowanych substancjach, wykazem 
dotyczącym klasyfikacji i oznakowania 
oraz zharmonizowaną listą klasyfikacji i 
oznakowania, udostępniając wszystkie, nie 

d) zgodnie z przepisami tytułu   X, 
sporządza wnioski w celu 
zharmonizowania klasyfikacji i
znakowania na szczeblu wspólnotowym,;
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będące poufnymi, określone w art. 116 
ust. 1, dane z bazy(z) danych w Internecie 
oraz udostępniając inne, nie będące 
poufnymi, informacje z baz danych na 
żądanie;

e) udostępnia publicznie informacje 
dotyczące tego, które substancje są 
poddawane ocenie i zostały ocenione w 
ciągu 90 dni od otrzymania informacji w 
Agencji, zgodnie z przepisami art 116 ust 
1;

e) na żądanie Komisji, zapewnia wsparcie 
techniczne i naukowe dotyczące środków 
usprawniania współpracy między 
Wspólnotą, jej Państwami Członkowskimi, 
instytucjami międzynarodowymi i krajami 
trzecimi w sprawie zagadnień naukowych 
i technicznych dotyczących 
bezpieczeństwa substancji, a także bierze 
aktywny udział w udzielaniu pomocy 
technicznej oraz działaniach w sprawie 
spójnego zarządzania chemikaliami w 
krajach rozwijających się;

f) dostarcza techniczne i naukowe 
wytyczne oraz narzędzia, gdy jest to 
właściwe dla funkcjonowania niniejszego 
rozporządzenia, w szczególności zaś w 
celu udzielania pomocy przy tworzeniu 
raportów bezpieczeństwa chemicznego 
przez przemysł, a zwłaszcza przez Małe i 
Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP);

f) na żądanie Komisji lub Parlamentu 
Europejskiego, sporządza opinie w 
sprawie wszelkich innych aspektów 
bezpieczeństwa substancji w ich postaci 
własnej, preparatów lub wyrobów z niej 
wyodrębnionych;

g) dostarcza techniczne i naukowe 
wytyczne dla funkcjonowania niniejszego 
rozporządzenia właściwym urzędom 
Państw Członkowskich oraz dostarcza 
pomoc dla centrów informacyjnych („help 
desks”) właściwych organów, 
ustanowionych na podstawie przepisów 
tytułu XII;

g) na żądanie Komisji, sporządza opinie 
dotyczące rewizji kryteriów 
ustanowionych w art. 5, 6, 15 i 16 
dotyczących doboru substancji dla potrzeb 
rejestracji, inter alia, w celu włączenia 
danych dotyczących zagrożeń i 
scenariuszy ekspozycji.

h) przygotowuje informacje wyjaśniające 
przepisy niniejszego rozporządzenia dla 
innych zainteresowanych stron;
i) na żądanie Komisji, dostarcza 
techniczne i naukowe wsparcie dla etapów 
działań mających ulepszyć kooperację 
pomiędzy Wspólnotą, jej Państwami 
Członkowskimi, międzynarodowymi 
organizacjami i krajami trzecimi w 
sprawie kwestii naukowych i technicznych 
związanych z bezpieczeństwem substancji, 
jak również czynnie uczestniczy w 
technicznym wsparciu oraz w działaniach 
mających na celu wydajne i sprawne 
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zarządzanie chemikaliami w krajach 
rozwijających się.

Uzasadnienie

Poprawka wyjaśnia zadania Agencji i jej organów oraz czyni je bardziej przejrzystymi. 
Kolejność ustępów odwrócono dla potrzeb odzwierciedlenia właściwej istoty zadań 
realizowanych przez Agencję.

Poprawka 73
Art. 73 ust. 3

3. Komitety podejmują następujące 
zadania:

3. Na swoim forum, Agencja w 
szczególności:

a) wykonują zadania przydzielone im na 
podstawie przepisów tytułu VI;

a) rozpowszechnia zasady dobrego 
postępowania i wskazuje problemy na 
poziomie Wspólnoty;

b) wykonują zadania przydzielone im na 
podstawie przepisów tytułu VII;

b) proponuje, koordynuje i ocenia 
zharmonizowane projekty wprowadzania 
przyjętych rozwiązań w życie i wspólnych 
kontroli;

c) wykonują zadania przydzielone im na 
podstawie przepisów tytułu VIII;

c) koordynuje wymianę inspektorów;

d) wykonują zadania przydzielone im na 
podstawie przepisów tytułu X;

d) określa strategie i minimalne kryteria w 
zakresie wprowadzania przyjętych 
rozwiązań w życie dla MŚP;

e) na żądanie Komisji, dostarczają 
techniczne i naukowe wsparcie dla etapów 
działań mających ulepszyć kooperację 
pomiędzy Wspólnotą, jej Państwami 
Członkowskimi, międzynarodowymi 
organizacjami i krajami trzecimi w 
sprawie kwestii naukowych i technicznych 
związanych z bezpieczeństwem substancji, 
jak również czynnie uczestniczą w 
technicznym wsparciu oraz w działaniach 
mających na celu wydajne i sprawne 
zarządzanie chemikaliami w krajach 
rozwijających się.;

e) tworzy metody robocze i narzędzia do 
stosowania dla lokalnych inspektorów;

f) na żądanie Komisji, przygotowuje 
opinie związane z wszelkimi innymi 
aspektami bezpieczeństwa substancji w 
ich postaci własnej, jako składnika 

f) tworzy procedurę wymiany informacji 
elektronicznych;
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preparatu albo w produktach.
fa) łączy przemysł oraz pozostałe 
zainteresowane strony, w tym z krajów 
trzecich oraz, w miarę potrzeb, właściwe 
instytucje międzynarodowe;
fb) współpracuje z Komisją i Państwami 
Członkowskimi w celu promowania 
dobrowolnych porozumień między 
przemysłem i pozostałymi 
zainteresowanymi stronami.

Uzasadnienie

Poprawka wyjaśnia zadania Agencji i jej organów oraz czyni je bardziej przejrzystymi. 
Kolejność ustępów odwrócono dla potrzeb odzwierciedlenia właściwej istoty zadań 
realizowanych przez Agencję.

Poprawka 74
Art. 73 ust. 4

4. Forum podejmuje następujące zadania: 4. Ponadto, Agencja:
a) rozpowszechnia zasady dobrego 
postępowania i wskazuje problemy na 
poziomie Wspólnoty;

a) wykonuje zadania przydzielone jej na 
podstawie przepisów tytułu II; włączając 
w to ułatwianie skutecznego procesu 
rejestracji substancji importowanych, w 
sposób spójny z międzynarodowymi 
handlowymi zobowiązaniami Wspólnoty 
wobec krajów trzecich;

b) proponuje, koordynuje i ocenia 
zharmonizowane projekty wprowadzania 
przyjętych rozwiązań w życie i wspólnych 
kontroli;

b) zgodnie z przepisami tytułu III, 
wykonuje zadania przydzielone jej w 
odniesieniu do wymiany danych i 
zapobiega prowadzeniu zbędnych 
doświadczeń;

c) koordynuje wymianę inspektorów; c) zgodnie z przepisami tytułu VI, 
wykonuje zadania przydzielone jej w 
odniesieniu do informacji dotyczących 
łańcucha dostaw;

d) określa strategie i minimalne kryteria w 
zakresie wprowadzania przyjętych 
rozwiązań w życie;

d) tworzy i prowadzi bazę(y) danych z 
informacjami o wszystkich 
zarejestrowanych substancjach, wykazem 
dotyczącym klasyfikacji i oznakowania 
oraz zharmonizowaną listą klasyfikacji i 
oznakowania, udostępniając wszystkie, nie 
będące poufnymi, określone w art. 116 
ust. 1, dane z bazy(z) danych w Internecie 
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oraz udostępniając inne, nie będące 
poufnymi, informacje z baz danych na 
żądanie;

e) tworzy metody robocze i narzędzia do 
stosowania dla lokalnych inspektorów;

e) udostępnia publicznie informacje 
dotyczące tego, które substancje są 
poddawane ocenie i zostały ocenione w 
ciągu 90 dni od otrzymania informacji w 
Agencji, zgodnie z przepisami art 116 ust 
1;

ea) przygotowuje dla zainteresowanych 
stron, w tym z krajów trzecich, 
szczegółowe informacje w sprawie 
możliwości publicznego udziału, w 
szczególności w odniesieniu do informacji 
dotyczących substancji;

f) tworzy procedurę wymiany informacji 
elektronicznych;

f) dostarcza naukowe i techniczne 
wytyczne oraz, w miarę potrzeb, narzędzia 
wykonywania niniejszego rozporządzenia, 
w szczególności, wspomaga 
opracowywanie informacji przez przemysł, 
w szczególności małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP);

g) łączy przemysł oraz pozostałe 
zainteresowane strony, w tym z krajów 
trzecich oraz, w miarę potrzeb, właściwe 
instytucje międzynarodowe.

g) dostarcza naukowe i techniczne 
wytyczne właściwym urzędom Państw 
Członkowskich w kwestii wykonywania 
niniejszego rozporządzenia oraz wspiera 
centra pomocy właściwym urzędom 
ustanowionym na mocy tytułu XII;

ga) dla pozostałych partnerów, 
przygotowuje informacje wyjaśniające w 
sprawie niniejszego rozporządzenia;

gb) na żądanie Komisji, dostarczają 
techniczne i naukowe wsparcie dla etapów 
działań mających ulepszyć kooperację 
pomiędzy Wspólnotą, jej Państwami 
Członkowskimi, międzynarodowymi 
organizacjami i krajami trzecimi w 
sprawie kwestii naukowych i technicznych 
związanych z bezpieczeństwem substancji, 
jak również czynnie uczestniczą w 
technicznym wsparciu oraz w działaniach 
mających na celu wydajne i sprawne 
zarządzanie chemikaliami w krajach 
rozwijających się;

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

Uzasadnienie

Ważne jest, aby Agencja aktywnie informowała zainteresowane strony, w tym z krajów 
trzecich, o możliwości publicznego udziału w poszczególnych częściach systemu dla potrzeb 
uniknięcia utraty istotnych informacji dotyczących substancji.
Poprawka wyjaśnia zadania Agencji i jej organów oraz czyni je bardziej przejrzystymi. 
Kolejność ustępów odwrócono dla potrzeb odzwierciedlenia właściwej istoty zadań 
wykonywanych przez Agencję.

Poprawka 75
Art. 74

Artykuł 74 Artykuł 75a

Uzasadnienie

W celu większej przejrzystości byłoby lepiej w pierwszej kolejności wskazać pełny skład oraz 
ustalenia dotyczące powoływania Zarządu, a potem opis zadań. Treść art. 74 zastępuje się 
zatem art. 75.

Poprawka 76
Art. 75 ust. 1

1. Zarząd składa się z sześciu
przedstawicieli Państw Członkowskich 
desygnowanych przez Radę oraz sześciu 
przedstawicieli desygnowanych przez 
Komisję, a także trzech przedstawicieli 
zainteresowanych stron – bez prawa głosu, 
desygnowanych przez Komisję.

1. Zarząd składa się z jedenastu 
przedstawicieli Państw Członkowskich 
desygnowanych przez Radę w 
porozumieniu z Parlamentem 
Europejskim w oparciu o wykaz 
sporządzony przez Komisję, obejmujący 
znacznie większą liczbę nazwisk, niż liczba 
desygnowanych członków oraz jednego 
przedstawiciela desygnowanego przez 
Komisję, a także czterech przedstawicieli 
zainteresowanych stron (przemysłu, 
konsumentów, pracowników i instytucji 
ochrony środowiska), bez prawa głosu, 
desygnowanych przez Komisję.
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Wykaz sporządzony przez Komisję, wraz z 
właściwą dokumentacją jest przesyłany do 
Parlamentu Europejskiego. Możliwie 
najszybciej, a najpóźniej w terminie trzech 
miesięcy od przekazania, Parlament 
Europejski może przedłożyć własną opinię 
Radzie, która desygnuje Zarząd.
Członków Zarządu desygnuje się w sposób 
gwarantujący najwyższe standardy 
kompetencji, szeroki zakres wiedzy (bez 
uszczerbku dla jej właściwości) i możliwie 
największy zasięg geograficzny terytorium 
Unii Europejskiej.

Uzasadnienie

Poprawka przywraca tradycyjny pogląd Parlamentu (jednocześnie zachowując ogólną liczbę 
stałych członków) dotyczący składu oraz ustaleń w sprawie desygnowania Zarządu. Aby 
umożliwić uwzględnienie wszystkich odnośnych sektorów, liczbę przedstawicieli 
zainteresowanych stron zwiększa się z trzech do czterech.

Poprawka 77
Art. 77 ust. 1

1. Spotkania Zarządu zwoływane są przez 
Przewodniczącego.

1. Zarząd zbiera się na wniosek 
Przewodniczącego lub na wniosek 
przynajmniej jednej trzeciej jego 
członków.

Uzasadnienie

Należy przewidzieć sposób zwoływania posiedzeń alternatywny wobec ich zwoływania przez 
przewodniczącego.

Poprawka 78
Art. 78

Zarząd ustanawia zasady procedury  
głosowania, uwzględniając warunki 
głosowania członka w imieniu innego 
członka. Zarząd podejmuje działania 
większością dwóch trzecich głosów
wszystkich członków uprawnionych do 
głosowania.

Zarząd ustanawia zasady procedury 
głosowania, uwzględniając warunki 
głosowania członka w imieniu innego 
członka. O ile nie postanowiono inaczej, 
Zarząd podejmuje działania większością 
głosów swoich członków uprawnionych do 
głosowania.
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Uzasadnienie

W związku ze zmianą składu Zarządu nie ma potrzeby ustanawiać tak dużej większości.

Poprawka 79
Art. 79 ust. 1

1. Dyrektor Zarządzający kieruje Agencją 
wykonując swoje obowiązki w interesie 
Wspólnoty, niezależnie od specyficznych 
interesów stron zainteresowanych.

1. Dyrektor Zarządzający kieruje Agencją.

Uzasadnienie

W celu zapewnienia większej przejrzystości wszystkie przepisy dotyczące niezawisłości 
składowych organów Agencji zostały połączone w treści jednego artykułu (patrz poprawka do 
art. 84).

Poprawka 80
Art. 79 ust. 2, lit. ja) (nowy)

ja) ustanawiając i utrzymując relacje z 
Parlamentem Europejskim oraz 
gwarantując, że nawiązano regularny 
dialog z właściwymi komisjami tego 
organu.

Uzasadnienie

Poprawka przywołuje tradycyjny pogląd Parlamentu Europejskiego na temat relacji z 
agencjami.

Poprawka 81
Art. 79 ust. 3 a (nowy)

3a. Po przyjęciu przez Zarząd 
sprawozdania ogólnego i programów, 
Dyrektor Zarządzający przesyła je do 
Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji 
oraz Państw Członkowskich i organizuje 
ich publikację.

Uzasadnienie

Poprawka przywołuje tradycyjny pogląd Parlamentu Europejskiego na temat relacji z 
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agencjami.

Poprawka 82
Art. 80 ust. 1

1. Komisja proponuje kandydatów na 
stanowisko Dyrektora Zarządzającego w 
oparciu o listę utworzoną po 
opublikowaniu informacji o naborze na to 
stanowisko w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej oraz w innej prasie i na 
stronach internetowych, jeżeli jest to 
właściwe.

Skreślono 

Uzasadnienie

Powiązane z poprawką do art. 80 ust. 2.

Poprawka 83
Art. 80 ust. 2

2. Dyrektor Zarządzający Agencji 
powoływany jest przez Zarząd przy 
uwzględnieniu udokumentowanych 
umiejętności administracyjnych i 
menedżerskich, a także odpowiedniego 
doświadczenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa chemicznego lub w 
dziedzinie problemów objętych przepisami 
niniejszego rozporządzenia. Zarząd 
podejmuje decyzję większością dwóch 
trzecich głosów wszystkich członków 
uprawnionych do głosowania.

2. Dyrektor Zarządzający Agencji 
powoływany jest przez Zarząd z wykazu 
kandydatów wyznaczonych przez Komisję 
po powiadomieniu o otwarciu konkursu 
stanowisk opublikowanym w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej oraz w 
innych wydawnictwach prasowych na 
stronach internetowych. Przed 
mianowaniem, kandydata powołanego 
przez Zarząd uprasza się o możliwie 
najszybsze złożenie oświadczenia przed 
Parlamentem Europejskim oraz 
udzielenie odpowiedzi na pytania posłów 
do Parlamentu.
Dyrektor Zarządzający zostaje mianowany 
przy uwzględnieniu udokumentowanych 
umiejętności administracyjnych i 
menedżerskich, a także odpowiedniego 
doświadczenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa chemicznego lub w 
dziedzinie problemów objętych przepisami 
niniejszego rozporządzenia. Zarząd 
podejmuje decyzję większością dwóch 
trzecich głosów wszystkich członków 
uprawnionych do głosowania.
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Zarząd jest uprawniony do odwołania 
Dyrektora Zarządzającego według tej 
samej procedury.

Zarząd jest uprawniony do odwołania 
Dyrektora Zarządzającego według tej 
samej procedury.

Uzasadnienie

Poprawka przywołuje tradycyjny pogląd Parlamentu Europejskiego (zaakceptowany przez 
Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności i Europejską Agencję Oceny Produktów 
Medycznych) na temat procedury desygnowania dyrektorów zarządzających.

Poprawka 84
Art. 81 ust. 1

1. Każde Państwo Członkowskie może 
desygnować kandydatów na członków 
Komitetu do Spraw Oceny Ryzyka. 
Dyrektor Zarządzający ustali listę 
desygnowanych kandydatów, udostępnioną 
na stronie internetowej Agencji. Zarząd 
powoła członków Komitetu z tej listy, co 
najmniej po jednym członku z 
desygnowanych przez każde Państwo 
Członkowskie kandydatów. Członków 
powołuje się biorąc pod uwagę pełnione 
przez nich funkcje i doświadczenie w 
zarządzaniu chemikaliami lub wykonane 
przez nich ekspertyzy w zakresie 
weryfikacji ocen ryzyka substancji..

1. Każde Państwo Członkowskie może 
desygnować maksymalnie trzech 
kandydatów na członków Komitetu do 
Spraw Oceny Ryzyka. Dyrektor 
Zarządzający ustali listę desygnowanych 
kandydatów, udostępnioną na stronie 
internetowej Agencji. Zarząd powoła
dwudziestu członków Komitetu 
figurujących w wykazie gwarantując, że 
osiągnięto możliwie najszerszy zasięg 
geograficzny terytorium UE. Członków 
powołuje się biorąc pod uwagę pełnione 
przez nich funkcje i doświadczenie w 
zarządzaniu chemikaliami lub wykonane 
przez nich ekspertyzy w zakresie 
weryfikacji ocen ryzyka substancji.

Uzasadnienie

Przy mianowaniu członków Komitetu do Spraw Oceny Ryzyka oraz Komitetu do Spraw Analiz  
Społeczno-Ekonomicznych, Zarząd musi zachować pewien stopień niezawisłości. Należy 
również wprowadzić ograniczenia liczby członków komitetu, zwłaszcza w świetle faktu, że 
istnieje możliwość dokooptowania pięciu dodatkowych członków oraz zaangażowania 
biegłych.

Poprawka 85
Art. 81 ust. 2

2. Każde Państwo Członkowskie może 
desygnować kandydatów na członków 
Komitetu do Spraw Analiz Społeczno-

2. Każde Państwo Członkowskie może 
desygnować maksymalnie trzech 
kandydatów na członków Komitetu do 



PE 353.529v02-00 52/119 PR\557575PL.doc

PL

Ekonomicznych. Dyrektor Zarządzający 
ustali listę desygnowanych kandydatów, 
udostępnioną na stronie internetowej 
Agencji. Zarząd powoła członków 
Komitetu z tej listy, co najmniej po 
jednym członku z desygnowanych przez 
każde Państwo Członkowskie kandydatów. 
Członków powołuje się biorąc pod uwagę 
pełnione przez nich funkcji i 
doświadczenie w zarządzaniu 
chemikaliami lub wykonane przez nich 
ekspertyzy w zakresie analiz społeczno-
ekonomicznych.

Spraw Analiz Społeczno-Ekonomicznych. 
Dyrektor Zarządzający ustali listę 
desygnowanych kandydatów, udostępnioną 
na stronie internetowej Agencji. Zarząd 
powoła dwudziestu członków Komitetu z 
tej listy gwarantując, że osiągnięto 
możliwie najszerszy zasięg geograficzny 
terytorium EU. Członków powołuje się 
biorąc pod uwagę pełnione przez nich 
funkcji i doświadczenie w zarządzaniu 
chemikaliami lub wykonane przez nich 
ekspertyzy w zakresie analiz społeczno-
ekonomicznych.

Uzasadnienie

Przy mianowaniu członków Komitetu ds. oceny ryzyka oraz Komitetu do Spraw Analiz 
Społeczno-Ekonomicznych, Zarząd musi zachować pewien stopień niezawisłości. Należy 
również wprowadzić ograniczenia liczby członków komitetu, zwłaszcza w świetle faktu, że 
istnieje możliwość dokooptowania pięciu dodatkowych członków oraz zaangażowania 
biegłych.

Poprawka 86
Art. 81 ust. 3

3. Każde Państwo Członkowskie desygnuje 
jednego członka Komitetu Państw 
Członkowskich.

3. Każde Państwo Członkowskie desygnuje 
jednego członka Komitetu Państw 
Członkowskich. Przewodniczący Komitetu 
Państw Członkowskich jest pracownikiem 
Agencji desygnowanym przez Dyrektora 
Zarządzającego.

Uzasadnienie

Poprawka wyjaśnia procedurę desygnowania przewodniczącego Komitetu Państw 
Członkowskich.

Poprawka 87
Art. 81 ust. 5

5. Członkowie każdego Komitetu 
mianowani po desygnowaniu ich przez 
Państwo Członkowskie zapewnią 
odpowiednią  koordynację pomiędzy 
zadaniami Agencji i pracą właściwego 

5. Członkowie każdego Komitetu zapewnią 
odpowiednią  koordynację pomiędzy 
zadaniami Agencji i pracą właściwego 
organu ich Państwa Członkowskiego.
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organu ich Państwa Członkowskiego.

Uzasadnienie

Usunięto zbędny tekst

Poprawka 88
Artykuł 81, ustęp 7

7. Państwa Członkowskie powstrzymują 
się od wydawania członkom Komitetu do 
Spraw Oceny Ryzyka i Komitetu do Spraw 
Analiz Społeczno-Ekonomicznych, albo 
ich naukowym i technicznym doradcom i 
ekspertom, jakichkolwiek poleceń, które 
są niezgodne z ich własnymi zadaniami, a 
także z zadaniami, zakresem 
odpowiedzialności i niezależnością 
Agencji.

Skreślono 

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania większej przejrzystości, wszystkie przepisy dotyczące niezawisłości 
składowych organów Agencji połączono w jeden artykuł (patrz Poprawka do art. 84).

Poprawka 89
Art. 81 ust. 9, drugi akapit

Zasady te, w szczególności, stanowią 
procedury powoływania i zastępowania 
Przewodniczącego, zastępowania 
członków, procedury przekazywania 
określonych zadań grupom roboczym, 
zasady tworzenia grup roboczych i 
ustalania procedur wydawania opinii w 
nagłych przypadkach. Przewodniczący 
Komitetu Państw Członkowskich jest 
pracownikiem Agencji.

Zasady te, w szczególności, stanowią 
procedury powoływania i zastępowania 
Przewodniczącego, zastępowania 
członków, procedury przekazywania 
określonych zadań grupom roboczym, 
zasady tworzenia grup roboczych i 
ustalania procedur wydawania opinii w 
nagłych przypadkach.

Uzasadnienie

Powiązane z poprawką do art. 81, ust. 3.
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Poprawka 90
Art. 82 ust. 1, akapit 1 a (nowy)

Członkowie Forum nie mogą wchodzić w 
skład Zarządu.

Uzasadnienie

Poprawka wyjaśnia, iż jednoczesne sprawowanie obu funkcji nie jest możliwe.

Poprawka 91
Art. 82 ust. 3

3. Członkowie Forum są wspomagani przy 
pomocy naukowych i technicznych 
zasobów dostępnych właściwym urzędom 
Państw Członkowskich. Właściwy organ 
każdego Państwa Członkowskiego ułatwia 
działalność Forum i jego grup roboczych. 
Państwa Członkowskie powinny 
powstrzymywać się od wydawania 
członkom Komitetów, ich naukowym i 
technicznym doradcom i ekspertom 
jakichkolwiek poleceń, które są niezgodne 
z ich własnymi zadaniami a także z 
zadaniami i zakresem odpowiedzialności 
Forum.

3. Członkowie Forum są wspomagani przy 
pomocy naukowych i technicznych 
zasobów dostępnych właściwym urzędom 
Państw Członkowskich. Właściwy organ 
każdego Państwa Członkowskiego ułatwia 
działalność Forum i jego grup roboczych.

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania większej przejrzystości, wszystkie przepisy dotyczące niezawisłości 
składowych organów Agencji połączono w jeden artykuł (patrz Poprawka do art. 84).

Poprawka 92
Art. 83 ust. 1

1. Jeżeli zgodnie z przepisami art. 73 
wymagana jest opinia Komitetu albo 
rozważenie przez Komitet, czy dossier 
Państwa Członkowskiego spełnia wymogi 
zawarte w załączniku XIV, Komitet 
wyznaczy jednego ze swoich członków 
jako sprawozdawcę. Komitet może także 
wyznaczyć drugiego członka do pełnienia 
funkcji współsprawozdawcy. W każdym 
przypadku, sprawozdawcy i 

1. Jeżeli zgodnie z przepisami art. 73 
wymagana jest opinia Komitetu albo 
rozważenie przez Komitet, czy dossier 
Państwa Członkowskiego spełnia wymogi 
zawarte w załączniku XIV, Komitet 
wyznaczy jednego ze swoich członków 
jako sprawozdawcę. Komitet może także 
wyznaczyć drugiego członka do pełnienia 
funkcji współsprawozdawcy. Członek 
Komitetu nie zostanie wyznaczony 
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współsprawozdawcy podejmują działania 
w interesie Wspólnoty i zadeklarują w 
formie pisemnej zaangażowanie w 
wypełnianiu swoich obowiązków oraz 
złożą pisemną „deklarację intencji”.
Członek Komitetu nie zostanie 
wyznaczony sprawozdawcą w konkretnej 
sprawie, jeżeli wskaże on na jakiekolwiek 
intencje, które mogą budzić wątpliwości 
dotyczące bezstronnego rozważenia 
sprawy. Komitet może w każdym czasie 
zastąpić sprawozdawcę lub 
współsprawozdawcę innym swoim 
członkiem, jeżeli, między innymi, nie 
mogą oni wypełnić swoich obowiązków 
we wskazanym czasie albo, jeżeli zostanie 
ujawniony potencjalny konflikt interesów, 
w którym są oni zaangażowani.

sprawozdawcą w konkretnej sprawie, jeżeli 
wskaże on na jakiekolwiek intencje, które 
mogą budzić wątpliwości dotyczące 
bezstronnego rozważenia sprawy. Komitet 
może w każdym czasie zastąpić 
sprawozdawcę lub współsprawozdawcę 
innym swoim członkiem, jeżeli, między 
innymi, nie mogą oni wypełnić swoich 
obowiązków we wskazanym czasie albo, 
jeżeli zostanie ujawniony potencjalny 
konflikt interesów, w którym są oni 
zaangażowani.

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania większej przejrzystości, wszystkie przepisy dotyczące niezawisłości 
składowych organów Agencji połączono w jeden artykuł (patrz Poprawka do art. 84).

Poprawka 93
Art. 84

Kwalifikacje i intencje członków 
komitetów i rad

Bezstronność

1. Członkostwo w Komitetach i w Forum 
podaje się do wiadomości publicznej. 
Poszczególni członkowie mogą zażądać 
niepodawania do wiadomości publicznej 
ich nazwisk, jeżeli uważają, że takie 
upublicznienie może stanowić dla nich 
ryzyko. Dyrektor Zarządzający zadecyduje 
czy wyrazić zgodę na powyższe żądanie.
Razem z publikacją każdego powołania 
podaje się także profesjonalne kwalifikacje 
każdego z członków.

1. Członkostwo w Komitetach i w Forum 
podaje się do wiadomości publicznej. 
Razem z publikacją każdego powołania 
podaje się także profesjonalne kwalifikacje 
każdego z członków.

2. Członkowie Zarządu, Dyrektor 
Zarządzający oraz członkowie Komitetów 
i Forum złożą deklarację o zaangażowaniu 
do wypełniania swoich obowiązków i 
„deklarację intencji”, które mogą być 
uznane za stojące w sprzeczności z ich 
bezstronnością. Deklaracje te składa się 

2. Członkowie Zarządu, Dyrektor 
Zarządzający, członkowie Komitetów, 
członkowie Forum, członkowie Rady 
Odwoławczej, biegli oraz doradcy 
naukowi i techniczni nie mogą 
reprezentować interesów gospodarczych 
lub innych interesów branży chemicznej i 
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co roku, w formie pisemnej. branż powiązanych, które mogą stanowić 
uszczerbek dla ich bezstronności. Powinni 
oni dążyć do stanowienia bezstronnego 
oraz w interesie publicznym, a ponadto
corocznie sporządzać deklaracje dotyczące 
ich finansów. Wszelkie deklaracje w 
sprawie niebezpośrednich interesów 
dotyczących branży chemicznej należy 
przechowywać w rejestrze prowadzonym 
przez Agencję i udostępnianym na żądanie 
w przedstawicielstwach Agencji.

Kodeks postępowania Agencji określa 
środki dotyczące stosowania niniejszego 
artykułu.

3. Członkowie Zarządu, Dyrektor 
Zarządzający, członkowie Komitetów i 
Forum i inni eksperci biorący udział w 
spotkaniu, mogą na każdym spotkaniu 
złożyć oświadczenie o jakichkolwiek 
intencjach pozostających w sprzeczności z 
ich bezstronnością w stosunku do 
któregokolwiek z punktów spotkania. 
Osoba składająca taką deklarację nie 
będzie brać udziału ani w dyskusji nad 
stosownymi punktami spotkania, ani w 
żadnym dalszym głosowaniu.

3. Członkowie Zarządu, Dyrektor 
Zarządzający, członkowie Komitetów, 
członkowie Forum, a także wszyscy biegli i 
doradcy naukowi oraz techniczni biorący 
udział w spotkaniu, mogą na każdym 
spotkaniu złożyć oświadczenie o 
jakichkolwiek intencjach pozostających w 
sprzeczności z ich bezstronnością w 
stosunku do któregokolwiek z punktów 
spotkania. Osoba składająca taką 
deklarację nie będzie brać udziału ani w 
dyskusji nad stosownymi punktami 
spotkania, ani w żadnym dalszym 
głosowaniu. Deklaracje te należy podać do 
publicznej wiadomości.

Uzasadnienie

Poprawka przywołuje tradycyjny pogląd Parlamentu Europejskiego (zaakceptowany przez 
Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności i Europejską Agencję Oceny Produktów 
Medycznych) na temat procedury desygnowania dyrektorów zarządzających.

Poprawka 94
Artykuł 85, ustęp 3

3. Przewodniczący, inni członkowie i 
zastępcy powoływani są przez Zarząd na 
podstawie ich stosownego doświadczenia i 
ekspertyz wykonanych w dziedzinie 
bezpieczeństwa chemicznego, nauk 
przyrodniczych albo procedur prawnych i 
sądowniczych, z listy odpowiednich 
kandydatów przyjętej przez Komisję.

3. Przewodniczący, inni członkowie i 
zastępcy powoływani są przez Zarząd na 
podstawie listy wyznaczonych kandydatów 
zaproponowanych przez Komisję po 
zakończeniu procedury otwarcia 
konkursu ofert ogłoszonej w drodze 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej oraz w innych 
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wydawnictwach prasowych lub w 
serwisach Internetowych, Członków Rady 
Odwoławczej desygnuje się na podstawie 
ich stosownego doświadczenia i ekspertyz 
wykonanych w dziedzinie bezpieczeństwa 
chemicznego, nauk przyrodniczych albo 
procedur prawnych i sądowniczych.

Uzasadnienie

Ze względu na charakter zadań wykonywanych przez Radę Odwoławczą, należy wprowadzić 
przejrzystą procedurę przedkładania wniosków.

Poprawka 95
Art. 86 ust. 2 i 3

2. Członkowie Rady Odwoławczej są 
niezależni. W procesie podejmowania 
decyzji nie powinni być ograniczani 
żadnymi poleceniami.

3. Członkowie Rady Odwoławczej nie 
mogą wykonywać żadnych innych 
obowiązków w Agencji. Funkcja 
Członków może być funkcją w niepełnym 
wymiarze godzin.

3. Członkowie Rady Odwoławczej nie 
mogą wykonywać żadnych innych 
obowiązków w Agencji..

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania większej przejrzystości wszystkie przepisy dotyczące niezawisłości 
składowych organów Agencji połączono w treści jednego artykułu. Jeżeli nawet liczba 
odwołań umożliwia członkom Rady Odwoławczej angażowanie się w inne działania, funkcja 
przez nich pełniona powinna mieć charakter funkcji pełnionej w pełnym wymiarze godzin.

Poprawka 96
Art. 105

Zarząd w porozumieniu z Komisją 
wytworzy właściwe kontakty pomiędzy 
Agencją a przedstawicielami przemysłu, 
organizacji ochrony konsumentów, 
instytucji związanych z ochroną 
pracowników i organizacji ochrony 
środowiska. Kontakty te mogą obejmować 

Zarząd w porozumieniu z Komisją 
wytworzy właściwe kontakty pomiędzy 
Agencją a przedstawicielami przemysłu, 
organizacji ochrony konsumentów, 
instytucji związanych z ochroną 
pracowników i organizacji ochrony 
środowiska i towarzystwami opieki nad 
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udział obserwatorów w pewnych aspektach 
pracy Agencji, na warunkach ustalonych 
uprzednio przez Zarząd w porozumieniu z 
Komisją.

zwierzętami. Kontakty te mogą obejmować 
udział obserwatorów w pewnych aspektach 
pracy Agencji, na warunkach ustalonych 
uprzednio przez Zarząd w porozumieniu z 
Komisją.

Uzasadnienie

Towarzystwa opieki nad zwierzętami uznaje się za zainteresowane strony, podobnie jak inne 
instytucje, a zatem dla potrzeb zapisów niniejszego artykułu mają swoich przedstawicieli.

Poprawka 97
Art. 106

Aby zapewnić przejrzystość, Zarząd 
działając z inicjatywy Dyrektora 
Zarządzającego i w porozumieniu z 
Komisją, przyjmie reguły zapewniające 
obywatelom dostęp do informacji 
prawnych, naukowych i technicznych, nie 
będących informacjami poufnymi, 
dotyczących bezpieczeństwa w obszarze 
chemikaliów, które nie mają charakteru 
informacji poufnych.

Aby zapewnić maksymalną przejrzystość, 
Zarząd działając z inicjatywy Dyrektora 
Zarządzającego i w porozumieniu z 
Komisją, zgodnie z przepisami 
rozporządzenia (WE) nr 1049/2001, 
Zarząd przyjmuje reguły oraz ustanawia 
rejestr zapewniające obywatelom dostęp 
do informacji prawnych, naukowych i 
technicznych, nie będących informacjami 
poufnymi, dotyczących bezpieczeństwa w 
obszarze chemikaliów.
Regulamin Agencji oraz komitetów i ich 
grup roboczych należy udostępnić opinii 
publicznej za pośrednictwem 
przedstawicielstw Agencji oraz strony 
internetowej.
Na stronie internetowej należy w spójnej 
formie opublikować przedłożone wnioski 
o udzielenie zezwoleń, omówić aktualnie 
realizowany etap procedury udzielania 
zezwoleń, decyzje tymczasowe, udzielone 
zezwolenia oraz pozostałe warunki lub 
stosowane ograniczenia.

Uzasadnienie

Poprawka przywołuje tradycyjny pogląd Parlamentu Europejskiego (zatwierdzony przez Radę 
w związku z rozporządzeniem regulującym Agencję Oceny Produktów Medycznych) na temat 
przejrzystości i dostępu do informacji.

Poprawka 98
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Art. 110 ust. 3

3. Jeżeli rezultatem wynikającym ze 
spełnienia obowiązku, o którym mowa w 
ust. 1, są odmienne wpisy dla tej samej 
substancji w wykazie, zgłaszający i 
rejestrujący poczynią wszelkie możliwe 
starania, aby uzgodnić jednolity wpis w 
celu umieszczenia w wykazie.

3. Jeżeli rezultatem wynikającym ze 
spełnienia obowiązku, o którym mowa w 
ust. 1, są odmienne wpisy dla tej samej 
substancji w wykazie, Agencja ustanawia 
jednolity wpis w celu umieszczenia w 
wykazie.

Uzasadnienie

Należy przewidzieć procedurę umożliwiającą znalezienie rozwiązania w przypadku braku 
porozumienia.

Poprawka 99
Art. 114 ust. 1, pierwszy akapit

1. W terminie co 10 lat, Państwa 
Członkowskie przekażą Komisji 
sprawozdanie w sprawie funkcjonowania 
niniejszego rozporządzenia na ich 
właściwych terytoriach, włączając w to 
części dotyczące oceny i wprowadzania 
przyjętych rozwiązań w życie, przy użyciu 
arkusza określonego w art. 108.

1. W terminie co 10 lat, Państwa 
Członkowskie przekażą Komisji 
sprawozdanie w sprawie funkcjonowania 
niniejszego rozporządzenia na ich 
właściwych terytoriach, włączając w to 
części dotyczące oceny i wprowadzania 
przyjętych rozwiązań w życie, przy użyciu 
arkusza określonego w art. 108.
Sprawozdanie powinno zawierać opis 
zdobytych doświadczeń (w tym dzięki 
wdrażaniu dobrowolnych porozumień 
między przemysłem, a innymi 
zainteresowanymi stronami) w 
związanych z zastosowaniem 
rozporządzenia.

Uzasadnienie

Oprócz zapisów przewidzianych w ustawodawstwie, strony objęte rozporządzeniem mogą 
zawierać porozumienia dobrowolne.

Poprawka 100
Art. 114 ust. 1, drugi akapit

Jednakże, pierwsze sprawozdanie należy 
przedłożyć w terminie pięciu lat od wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia.

Jednakże, pierwsze sprawozdanie należy 
przedłożyć w terminie czterech lat od 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.
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Uzasadnienie

Powiązane z poprawką do art. 133.

Poprawka 101
Art. 114 ust. 2, drugi akapit

Jednakże, pierwsze sprawozdanie należy 
przedłożyć w terminie pięciu lat od daty 
zgłoszenia wymaganego na podstawie 
przepisów art. 131 ust. 2.

Jednakże, pierwsze sprawozdanie należy 
przedłożyć w terminie do …*.
* w terminie pięciu lat od daty, z którą 
niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie

Uzasadnienie

Powiązane z poprawką do art. 133.

Poprawka 102
Art. 114 ust. 3

3. Co dziesięć lat Komisja publikuje 
ogólne sprawozdanie dotyczące 
doświadczenia uzyskanego z  
funkcjonowania niniejszego 
rozporządzenia, włączając w to informacje 
wskazane w ust. 1 i 2.

3. Co dziesięć lat Komisja publikuje (oraz 
przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie) ogólne sprawozdanie dotyczące 
doświadczenia uzyskanego z  
funkcjonowania niniejszego 
rozporządzenia, włączając w to informacje 
wskazane w ust. 1 i 2.

Jednak pierwsze sprawozdanie należy 
opublikować sześć lat od daty zgłoszenia 
wymaganego w  art. 131 ust. 2.

Jednak pierwsze sprawozdanie należy 
opublikować  do …*

* w terminie sześciu lat od daty, z którą 
niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie.

Uzasadnienie

Powiązane z poprawką do art. 133.

Poprawka 103
Art. 114 a (nowy)

Artykuł 114a
Udostępnianie informacji

W celu umożliwienia konsumentom 
bezpiecznego i zrównoważonego 
stosowania wyrobów zawierających 
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substancje chemiczne, producenci 
udostępniają informacje dotyczące 
zagrożenia znakując wszystkie 
opakowania zbiorcze wyrobów 
wprowadzanych do obrotu z zamiarem ich 
sprzedania konsumentom. Oznakowania 
te umożliwiają zidentyfikowanie zagrożeń 
związanych z zalecanym stosowaniem lub 
przewidzianymi przypadkami 
nieprawidłowego stosowania. W miarę 
potrzeb, do oznakowania należy również 
załączyć odwołania do bardziej 
szczegółowych informacji w sprawie 
bezpieczeństwa i stosowania wyrobów, 
udostępnianych poprzez inne kanały 
przekazywania informacji, jak strony 
internetowe.

Uzasadnienie

Stworzenie systemu komunikowania się, zwłaszcza poprzez znakowanie wyrobów, ma 
podstawowe znaczenie dla zwiększania zaufania konsumentów.

Poprawka 104
Art. 115 ust. 1

1. Dostęp do informacji nie będących 
poufnymi, przedłożonych zgodnie z 
przepisami niniejszego rozporządzenia, jest 
gwarantowany w przypadku dokumentów 
przechowywanych przez Agencję, zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 1049/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady. Agencja 
udostępnia takie informacje na wniosek, 
zgodnie z art. 73 ust. 2 lit. d).

1. Dostęp do informacji nie będących 
poufnymi, przedłożonych zgodnie z 
przepisami niniejszego rozporządzenia, jest 
gwarantowany w przypadku dokumentów 
przechowywanych przez Agencję, zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 1049/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady. Agencja 
publikuje te informacje na stronie  
internetowej oraz udostępnia je na 
wniosek, zgodnie z art. 73 ust. 2 lit. d).

Uzasadnienie

Poprawka gwarantuje, że podstawowe informacje dotyczące zagrożeń udostępnia się 
podmiotom gospodarczym oraz opinii publicznej, jeżeli nie ma powodów do zachowania ich 
poufności.

Poprawka 105
Art. 115 ust. 2
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2. Kiedykolwiek wniosek o 
udostępnienia przez Agencję dokumentów 
ma miejsce na mocy rozporządzenia (WE) 
Nr 1049/2001, Agencja konsultuje się z 
trzecią stroną przewidzianą w art. 4 ust. 4 
rozporządzenia (WE) Nr 1049/2001 
zgodnie z drugim i trzecim akapitem. 

Agencja informuje rejestrującego, 
potencjalnego rejestrującego, dalszego 
użytkownika, wnioskującego albo inną 
zainteresowaną stronę o tym wniosku. 
Zainteresowana strona może w ciągu 30 
dni złożyć deklarację określającą objęte 
wnioskiem informacje, będące jej zdaniem 
istotne pod względem handlowym, których 
ujawnienie mogłoby jej zaszkodzić w 
sensie komercyjnym i których tajność z 
tego powodu chce utrzymać względem 
wszystkich osób innych niż właściwe 
urzędy, Agencja i Komisja. W każdym 
przypadku trzecia strona dostarcza 
uzasadnienie.

Deklaracja taka jest rozpatrywana przez 
Agencję, która na podstawie uzasadnienia 
podejmuje decyzję czy zaakceptować tę 
deklarację przed wydaniem decyzji o 
pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o 
udostępnienie dokumentów. Agencja 
informuje o swojej decyzji zainteresowaną 
stronę, która, zgodnie z przepisami art. 87, 
88 i 89, może wnieść odwołanie od decyzji 
Agencji o niezaakceptowaniu deklaracji
do Rady Odwoławczej, w ciągu 15 dni od 
tej decyzji. Wniesienie odwołania 
wstrzymuje wykonanie decyzji. Rada 
Odwoławcza podejmuje decyzję w ciągu 
30 dni.

2. Kiedykolwiek wniosek o 
udostępnienia przez Agencję dokumentów 
ma miejsce na mocy rozporządzenia (WE) 
Nr 1049/2001, nieobejmujący 
dokumentów z wykazu określonego w 
przepisach art. 116 ust. 1, co do, których 
wnioskujący ubiega się o zachowanie 
poufności, Agencja konsultuje się z trzecią 
stroną przewidzianą w art. 4 ust. 4 
rozporządzenia (WE) Nr 1049/2001 
zgodnie z drugim i trzecim akapitem.

Agencja informuje rejestrującego oraz, w 
miarę potrzeb potencjalnego 
rejestrującego, dalszego użytkownika albo 
inną zainteresowaną stronę o tym wniosku. 

Agencja informuje wnioskującego, a także 
rejestrującego, potencjalnego 
rejestrującego, dalszego użytkownika lub 
inną zainteresowaną stronę, o swojej 
decyzji podjętej w odniesieniu do wniosku 
o udzielenie dostępu do dokumentów.
Zgodnie z przepisami art. 87, 88 i 89, 
każdy z tych podmiotów może wnieść do 
Rady Odwoławczej odwołanie od tej 
decyzji w terminie 15 dni od daty wydania 
decyzji. Wniesienie odwołania wstrzymuje 
wykonanie decyzji. Rada Odwoławcza 
podejmuje decyzję w ciągu 30 dni.

Uzasadnienie

Aktualnie proponowane zapisy odnoszące się do dostępu do informacji są niezgodne z 
postanowieniami Konwencji Aarhus, a zatem należy wprowadzić do nich odpowiednie 
zmiany.
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Poprawka 106
Art. 122

Państwa Członkowskie utrzymują system 
kontroli urzędowych oraz innych działań 
odpowiedni do okoliczności.

Państwa Członkowskie utrzymują system 
kontroli urzędowych oraz innych działań 
odpowiedni do okoliczności. Komisja 
ustanawia wytyczne dotyczące 
wykonywania niniejszego artykułu.

Uzasadnienie

Gwarantuje minimalną zgodności środków przyjętych przez Państwa Członkowskie.

Poprawka 107
Art. 133 ust. 1

1. Po dwunastu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, Komisja 
dokona weryfikacji mającej na celu 
zastosowanie obowiązku dokonania oceny 
bezpieczeństwa chemicznego i 
udokumentowania tej oceny w raporcie 
bezpieczeństwa chemicznego w stosunku 
do substancji nie objętych tym 
obowiązkiem, ponieważ nie podlegają 
rejestracji albo podlegają rejestracji, ale są 
produkowane albo importowane w 
ilościach nie przekraczających 10 ton 
rocznie. Na podstawie tej weryfikacji, 
Komisja może, zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 130 ust. 3, rozszerzyć 
ten obowiązek.

1. Po sześciu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, Komisja 
dokona weryfikacji mającej na celu 
zastosowanie obowiązku dokonania oceny 
bezpieczeństwa chemicznego i 
udokumentowania tej oceny w raporcie 
bezpieczeństwa chemicznego w stosunku 
do substancji nie objętych tym 
obowiązkiem, ponieważ nie podlegają 
rejestracji albo podlegają rejestracji, ale są 
produkowane albo importowane w 
ilościach nie przekraczających 10 ton 
rocznie. Na podstawie tej weryfikacji, 
Komisja może, zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 130 ust. 3, rozszerzyć 
ten obowiązek.

Uzasadnienie

Przeglądu rozporządzenia należy dokonać w momencie przedłożenia Komisji pierwszego 
sprawozdania z jego wykonywania.

Poprawka 108
Art. 133 ust. 3 a (nowy)

3a. W uzasadnionych przypadkach, do 
sprawozdania określonego w drugim 
akapicie art. 114 ust. 3 należy załączyć 
projekt legislacyjny sporządzony dla 
potrzeb weryfikacji kryteriów 
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ustanowionych na mocy przepisów art. 5, 
6, 15 i 16 dotyczących doboru substancji 
do rejestracji z zamiarem włączenia, 
między innymi, danych odnoszących się 
do zagrożeń i scenariuszy ekspozycji.

Uzasadnienie

Poprawka umożliwia w razi potrzeby weryfikację kryteriów rejestracji w oparciu o 
doświadczenie zdobyte w pierwszych latach wykonywania rozporządzenia. Powiązane z 
poprawką do art. 114.

Poprawka 109
Art. 134

Uchyla się dyrektywy 76/769/EWG, 
91/157/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EWG i 
2000/21/WE, oraz rozporządzenia (EWG) 
nr 793/93 i (WE) nr 1488/94.
Odwołania do uchylonych aktów 
interpretuje się jako odwołania do 
niniejszego rozporządzenia.

Uchyla się dyrektywy 76/769/EWG, 
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EWG i 
2000/21/WE, oraz rozporządzenia (EWG) 
nr 793/93 i (WE) nr 1488/94.
Odwołania do uchylonych aktów 
interpretuje się jako odwołania do 
niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Poprawka koryguje błąd rzeczowy: uchylona dyrektywa nie jest dyrektywą 91/157/EWG w 
sprawie baterii i akumulatorów zawierających pewne substancje niebezpieczne, ale 
dyrektywą 91/155/EWG określającą i ustanawiającą szczegółowe ustalenia dotyczące 
systemu szczególnych informacji o preparatach niebezpiecznych.
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UZASADNIENIE
WPROWADZENIE

Projekt rozpatrywanego rozporządzenia ma na celu zastąpienie aktualnego ustawodawstwa 
(uważanego za niespełniające już dłużej wymogów motywowania do innowacji lub 
zapewniania właściwej ochrony środowiska i społeczeństwa) nowym systemem, którego 
główne aspekty to:
• wprowadzenie planu rejestracji, który stopniowo obejmie zarówno nowe, jak i aktualnie 

stosowane chemikalia;
• przeniesienie odpowiedzialności za ocenę ryzyka z agencji rządowych na 

producentów/importerów;
• włączenie (o ile jest to konieczne i możliwe) dalszych użytkowników do wniosków 

dotyczących danych i testów przeprowadzanych na chemikaliach;
• wprowadzenie procedury udzielania zezwoleń lub stosowania ograniczeń w odniesieniu 

do chemikaliów wzbudzających szczególne obawy;
• większa przejrzystość i otwartość na społeczeństwo poprzez łatwiejszy dostęp do 

informacji dotyczących chemikaliów.

HISTORIA

Zgodnie z naszą wiedzą, proces prowadzący do przygotowania projektu rozporządzenia był 
procesem długotrwałym, złożonym i kontrowersyjnym: od przyjęcia opinii Parlamentu w 
sprawie Białej Księgi (w listopadzie 2001 r.) do przyjęcia projektu przez Komisję (w 
październiku 2003 r.) upłynęły dwa lata.

Ten długotrwały proces obejmował szeroki udział zainteresowanych sektorów: podczas 
konsultacji on-line prowadzonych odnośnie do wstępnego projektu rozporządzenia wpłynęło 
ponad 6000 opinii. Na podstawie ocen krytycznych oraz przeciwstawnych projektów, sektory 
te przekonały Komisję o wprowadzeniu istotnych zmian do oryginalnego brzmienia 
rozporządzenia.

Zasady i cele przekształceń (np. w sprawie ochrony zdrowia i środowiska) pozostały 
niezmienione, większą uwagę zwrócono natomiast na aspekty dotyczące konkurencyjności 
przemysłu europejskiego. W wyniku wprowadzanych zmian uzyskano tekst umożliwiający 
istotne ograniczenie wydatków.

DEBATA W PARLAMENCIE

Na przestrzeni miesięcy od momentu przyjęcia projektu przez Komisję, Parlament (a w 
szczególności dziewięć komisji odpowiedzialnych za sporządzanie sprawozdań i opinii) odbył 
wstępną debatę nad projektem rozporządzenia.

Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności sporządziła 
dokument roboczy, w którym omówiono poglądy mniejszości i większości wyrażone przez 
Członków PE piątej kadencji.

Wraz z rozpoczęciem obecnej, szóstej kadencji parlamentarnej, komisje zaangażowane w 
procedurę legislacyjną zintensyfikowały debaty w tej sprawie, po części w celu zakończenia 
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pierwszego po letniej przerwie czytania projektu rozporządzenia w Parlamencie.

PRACE RADY

Jednocześnie toczy się intensywna debata na forum Rady.

Grupa robocza ad hoc ustanowiona w Radzie Ministrów, odpowiedzialna za konkurencyjność 
przemysły i gospodarki, pracuje nad angielsko-węgierskim projektem zatytułowanym „Jedna 
Substancja Chemiczna – Jedna Rejestracja”, który przewiduje plan pojedynczej rejestracji z 
wykorzystaniem bardziej wiążących ustaleń dotyczących wymiany danych udostępnianych w 
odniesieniu do każdej z substancji chemicznych.

Grupa robocza skoncentrowała się na zasadach związanych z wymianą wszystkich danych (a 
nie tylko prowadzeniem doświadczeń na zwierzętach) oraz na możliwości wprowadzenia 
ustaleń w sprawie obowiązkowego zarządzania podziałem wydatków.

Niewielka grupa krajów przedstawiła interesujący projekt, w którym rozszerzono również 
wymóg dostarczania informacji na chemikalia wyprodukowane i przywożone w ilościach 
wahających się od jednej do dziesięciu ton rocznie.

ANALIZA WPŁYWU

Szacunkowe poziomy wydatków związanych z systemem REACH oraz jego potencjalny 
wpływ na europejski przemysł chemiczny to jedne z najczęściej omawianych i najbardziej 
kontrowersyjnych zagadnień dyskutowanych w okresie po przyjęciu Białej Księgi w 2001 r.

W ostatnich miesiącach w analizie wpływu załączonej do projektu, Komisja wskazała
szacunki wydatków na poziomie od 2,8 do 5,3 mld euro, które przeciwstawiono innym 
analizom, z których wynikają zatrważające scenariusze wydatków sięgających nawet 180 mld 
euro.

Podobne szacunki przeprowadzono w prognozach dotyczących korzyści związanych ze 
wprowadzeniem systemu REACH. Także w tym przypadku Komisja przeprowadziła analizę, 
a zainteresowane strony sporządziły szacunki korzyści, które w kontekście zmniejszenia się  
wydatków na opiekę zdrowotną, wahały się między 4,8 a 230 mld euro.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PROJEKTU SPRAWOZDANIA

Wiadomo, że Komisja przeprowadza dalsze analizy wpływu, w większym stopniu 
koncentrując się na problemach związanych z utrzymaniem systemu, a nie na kosztach jego 
wprowadzenia.
W oczekiwaniu na wyniki tych analiz, podtrzymuję moją ocenę projektu Komisji i 
przekonanie, że nie należy zaprzepaszczać osiągniętej równowagi, ale raczej należy ją 
skonsolidować i poprawić w celu uczynienia planu bardziej skutecznym i rzetelnym.

W oparciu o tę ogólną ocenę, składam oświadczenie polityczne: zamierzam przedłożyć nowy 
projekt sprawozdania, który w swoim ogólnym kształcie nie odbiega od pierwowzoru i w 
większym stopniu koncentruje się na określonych priorytetach.
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Moim głównym celem nadal pozostaje ustanowienie i wprowadzenie w życie możliwego do 
wykonania planu rejestracji, udzielania zezwoleń i oceny chemikaliów (oczywiście – nie 
wykluczając możliwości następczego przyjęcia i usprawnienia tego planu).

Jako sprawozdawca, skoncentruję się zatem na aspektach mających największy wpływ na 
skuteczność systemu REACH – mimo to jednak, nie zamierzam zaniedbywać zagadnień 
blisko związanych ze środowiskiem i zdrowiem publicznym.

Z tego względu, zamierzam złożyć wniosek oraz właściwie rozważyć wkład wnoszony przez 
pozostałe komisje w te sekcje rozporządzenia, które leżą w ich gestii.

Główne punkty projektu sprawozdania, do którego proszę wnosić uwagi (także krytyczne), to:

1. Rejestracja

Rejestracja chemikaliów jest bez wątpienia najbardziej kontrowersyjnym aspektem planu, na 
którym opiera się rozporządzenie. Jak wiadomo, zarejestrowane zostaną wszystkie chemikalia 
wyprodukowane lub przywożone w ilościach przekraczających jedną tonę rocznie.

Jeżeli chodzi o aspekty jednomyślnie uznawane za słabe punkty planu, Komisja ustanowiła, 
że tonaż jest parametrem decydującym o stopniowym włączaniu chemikaliów do systemu 
REACH. W toku poszczególnych debat wielu partnerów wskazało, że takie kryterium nie jest 
najbardziej odpowiednim środkiem ustalania zagrożeń (zarówno w kontekście właściwości 
zagrożenia, jak i w kontekście narażenia), a ponadto wiele zainteresowanych stron 
sformułowało zalecenie jego zastąpienia innymi kryteriami jakościowymi – lub włączenia do 
nich - takimi, jak stopień zagrożenia, zastosowanie i ekspozycja.

Uważam, że takie podejście stoi w sprzeczności z filozofią przyświecającą wnioskowi 
Komisji: a mianowicie wymogowi, aby przemysł uzyskiwał właściwe informacje dotyczące 
chemikaliów i wykorzystywał je dla potrzeb zagwarantowania bezpieczeństwa tych 
chemikaliów.

W toku rejestracji, głównym wnioskowanym celem jest włączenie do planu wszystkich 
nowych oraz aktualnie stosowanych chemikaliów – tak dużej, kontrowersyjnej liczby 
substancji (30 000 – 70 000 - 100 000?), których skutki oraz stopień zagrożenia nie są znane –
w oparciu o kryterium (ilość wyprodukowana/przywożona), które według mojej opinii jest 
jedynym kryterium umożliwiającym zagwarantowanie właściwego stopnia pewności prawnej.

Jest to zasadnicze kryterium umożliwiające przejście do innych etapów: oceny, udzielania 
zezwoleń oraz stosowania ograniczeń. Jak zobaczymy w dalszej części dokumentu, w okresie 
przechodzenia do etapu oceny, kryterium ilościowe jest zależne od stopnia ekspozycji na 
zagrożenie.

W zasadzie zgadzam się właściwie z brzmieniem zawartym w przepisach art. 5 projektu 
Komisji, który – na mocy ustaleń przejściowych – przewiduje kompleksową rejestrację, która 
na końcowym etapie obejmuje około 99% chemikaliów. Efektem jest plan wykonywany na 
przestrzeni ponad 11 lat.

Oznacza to, że (w większości optymistycznych scenariuszy uwzględniających ostateczne 
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przyjęcie projektu w 2006 r.) plan zostanie w pełni wykonany w 2017 r. W praktyce, 
chemikalia wyprodukowane lub przywożone w ilościach przekraczających jedną tonę rocznie 
(tzn. takich, które są przedmiotem zainteresowania głównie MŚP) oraz chemikalia 
wymienione w artykułach, zostaną zarejestrowane wyłącznie do tej daty.

Z tych powodów nie poświęcam uwagi zmianom, które przekształcają mechanizm 
wprowadzony przez Komisję.

Nie oznacza to, że brzmienie rozporządzenia jest ostatecznie ustalone.

Osobiście uważam, że angielsko-węgierski projekt „Jedna Substancja Chemiczna – Jedna 
Rejestracja” jest interesujący. Po wyjaśnieniu definicji „konsorcjum” – podmiotu, który w 
poszczególnych krajach przybiera różnorodne formy – z prawnego punktu widzenia, 
Parlament Europejski mógłby utorować drogę Radzie. A to z kolei, w kontekście wydatków, 
uproszczenia oraz ograniczenia liczby doświadczeń na zwierzętach, mogłoby przynieść 
zasadnicze korzyści, w szczególności dla MŚP.

Uważam również, że należy poważnie rozważyć propozycję przedstawioną przez kilka 
rządów, stwierdzającą, iż trzeba rozszerzyć wymóg dostarczania informacji odnośnie do 
chemikaliów wyprodukowanych lub przywożonych w mniejszych ilościach.

Jest jeszcze inna, istotna możliwość. We wcześniejszym projekcie sprawozdania 
sugerowałem wprowadzenie procedur rewizji rozporządzenia. Podtrzymuję to przekonanie i 
pragnę je ponowić w odniesieniu do następnego etapu procedury. Dzięki temu, w miarę 
postępu prac i w świetle doświadczeń zdobytych przez wszystkie podmioty zaangażowane w 
plan, a w szczególności Agencję, można wprowadzić zmiany do kryteriów priorytetyzacji.

Jeżeli ma się odbyć rewizja rozporządzenia, należy niezwykle rozważnie przemyśleć termin 
jej przeprowadzenia, w szczególności w kontekście bardziej ogólnych kontroli 
wykonywanych w ramach harmonogramu wnioskowanego przez Komisję.

I na koniec, zagadnieniem wymagającym szczególnej uwagi jest rejestracja chemikaliów 
zawartych w produktach, a to z uwagi na jej konsekwencje dla handlu międzynarodowego.

W tej sprawie oczekuję szczególnego wkładu ze strony komisji ponoszących nadrzędną 
odpowiedzialność za to zagadnienie.

Ze swej strony opracowałem i przekazałem zamysł wprowadzenia europejskiego znaku 
promującego „bezpieczeństwo chemiczne”.

2. Ocena a uprawnienia Agencji

Jak już wspomniano, art. 43a projektu Komisji wprowadza kolejność przeprowadzania oceny 
odnoszącej się do poszczególnych etapów priorytetyzacji, co nie jest już związane wyłącznie 
z tonażem, ale odzwierciedla również zagrożenie stwarzane przez chemikalia3.

  
3 Według brzmienia tego artykułu, „Kryteria oceny obejmują uwzględnienie danych dotyczących zagrożenia, 
narażenia i limitów tonażu”.
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Projekt Komisji przewiduje dwa typy oceny: ocenę dossier (leżącą w gestii Państw 
Członkowskich) oraz ocenę chemikaliów.

Największe problemy dotyczą relacji między Agencją Europejską, a właściwymi urzędami 
Państw Członkowskich. Niektóre środowiska zgłosiły sprzeciw wobec złożoności 
przewidzianej procedury – istnieje niebezpieczeństwo, że nadmierna decentralizacja 
podejmowania decyzji w poszczególnych krajach może skutkować rozbieżnościami w 
procedurze, a zatem zakłócić funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Zgodnie z art. 43a projektu Komisji, Agencja ustanawia kryteria priorytetyzacji chemikaliów 
dla potrzeb przeprowadzenia dalszej oceny. Państwa Członkowskie stosują te kryteria w 
przygotowaniu planów kroczących.

W związku z tym, ponownie przedstawiam pakiet zmian zawartych we wcześniejszym 
projekcie sprawozdania zgodnie, z którymi Agencji powierza się zadanie sporządzania 
wykazu priorytetowych chemikaliów podlegających ocenie. Państwa Członkowskie 
umieszczają te chemikalia w planach kroczących.

Także i w tym przypadku, ponownie przedstawiam zestaw zmian mających na celu 
umocnienie centralnej roli Agencji dzięki bardziej szczegółowemu ustaleniu jej ram 
instytucjonalnych i w tym przypadku, moim punktem odniesienia jest Europejska Agencja 
Oceny Produktów Medycznych.

3. Udzielanie zezwoleń i zastępowanie

Pozwolę sobie pokrótce odnieść się do zagadnienia zastępowania. Jest to niezwykle delikatna 
kwestia, zarówno z punktu widzenia środowiska, jak i zdrowia, w kontekście motywowania 
do opracowywania innowacji oraz średnio i długoterminowego promowania substancji lub 
technologii bardziej przyjaznych dla środowiska. Jest to jeden z najistotniejszych celów 
rozporządzenia.

W związku z tym, we wcześniejszym projekcie sprawozdania podkreśliłem zasadę 
pomocniczości ustanowionej poprzez ustalenie bardziej ścisłego powiązania pomiędzy 
udzielaniem zezwolenia (oraz jego wznawianiem lub weryfikacją), a zastępowaniem 
substancji wzbudzających największe obawy (CMR kategorii 1 i 2, PBT, vPvB, itp.).

Moja opinia w tej sprawie jest nadal następująca: należy odwrócić sugerowaną kolejność 
poprzez ograniczenie aspektów pojęciowych i prawnych, w zamian koncentrując się na 
stwarzającej trudności klauzuli przewidującej „właściwą kontrolę”, jako wstępnego kryterium 
udzielania zamówienia oraz poprzez ustanowienie bliższego i bardziej bezpośredniego 
powiązania między udzielaniem zezwolenia (oraz jego wznawianiem lub weryfikacją) oraz 
zasadą pomocniczości.

W kontekście praktycznym, oznacza to, że:

- zezwolenia udziela się wyłącznie wtedy, gdy udowodniono, że nie istnieją 
alternatywne substancje lub technologie, a korzyści społeczne i ekonomiczne 
przeważają nad zagrożeniami dla zdrowia i środowiska, oraz (wyłącznie wtórnie), 
jeżeli substancja podlega właściwej kontroli;
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- wnioskodawców wspiera się w oparciu o dokumentację obejmującą analizę społeczno-
ekonomiczną i analizę alternatywnych substancji lub technologii;

- zezwolenie musi jasno i w sposób wiążący określać ustalenia i warunki, którym 
podlega, termin obowiązywania i datę weryfikacji, a także ustalenia dotyczące 
monitorowania.


