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PR_COD_2am

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 posłów do PE by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych 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 posłów 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 zmiany 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 LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i 
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej 
Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie 
Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy 
Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE
(7524/2006 – C6-0000/2006 – 2003/0256(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wspólne stanowisko Rady (7524/2006 – C6-0000/2006),

– uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu1 dotyczące wniosku Komisji 
przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2003)0644))2,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

– uwzględniając art. 62 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
(A6-0000/2006),

1. zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Wspólne stanowisko Rady Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
PUNKT UZASADNIENIA 14

(14) Odpowiedzialność za zarządzanie 
ryzykiem związanym z substancjami 
powinna spoczywać na osobach fizycznych 
lub prawnych, które produkują, importują, 
wprowadzają do obrotu lub stosują dane 
substancje. Informacje o wprowadzaniu w 
życie niniejszego rozporządzenia powinny 
być łatwo dostępne, w szczególności dla 

(14) Odpowiedzialność za zarządzanie 
ryzykiem związanym z substancjami i 
informowanie o tym ryzyku powinna 
spoczywać na przedsiębiorstwach, które 
produkują, importują, wprowadzają do 
obrotu lub stosują dane substancje. 
Informacje o wprowadzaniu w życie 
niniejszego rozporządzenia powinny być 

  
1 Teksty przyjęte dnia 17.11.2005, P6_TA(2005)0434.
2 Dz.U. C ... / Dotychczas nieopublikowane w Dz.U.
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małych i średnich przedsiębiorstw. łatwo dostępne, szczególnie dla bardzo 
małych przedsiębiorstw, które nie powinny 
zostać poszkodowane w wyniku procedur 
wdrażania. 

(Poprawka 10 (zmieniona) – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Wstęp do wprowadzenia „zasady zachowania ostrożności” w kolejnych poprawkach.

Rozporządzenie REACH powinno stwarzać możliwość zaangażowania przedsiębiorstw, także 
bardzo małych, nie zaś stanowić przeszkodę prowadzącą do ich wykluczenia.

Poprawka 2
PUNKT UZASADNIENIA 43A (nowy)

(43a) 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 
ramach siódmego programu ramowego w 
dziedzinie badań i rozwoju 
technologicznego.

(Poprawka 24 – pierwsze czytanie)

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 3
PUNKT UZASADNIENIA 58A (nowy)

(58a) Aby uniknąć badań na zwierzętach i 
zmniejszyć koszty, zainteresowane strony 
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powinny dysponować 90-dniowym 
okresem, w czasie którego mogą składać 
uwagi w sprawie propozycji dotyczących 
badań, które obejmują badania na 
kręgowcach. Uwagi otrzymane w ciągu 
tego okresu powinny zostać uwzględnione 
przez rejestrującego lub dalszego 
użytkownika.

(Poprawka 36 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Realizowany w USA program HPV (High Production Volume – Produkcji Dużych Ilości) 
dotyczący chemikaliów wskazuje, że przyznawanie stronom zainteresowanym okresu, w czasie 
którego mogą one wnosić uwagi, ma pozytywne skutki dla zapobiegania badaniom na 
zwierzętach i redukcji kosztów.

Poprawka 4
PUNKT UZASADNIENIA 92A (nowy)

(92a) W celu wspierania badań bez 
wykorzystania zwierząt Agencja powinna 
mieć za zadanie rozwijanie i wdrażanie
polityki na rzecz rozwoju, walidacji i 
prawnego usankcjonowania metod badań 
bez wykorzystania zwierząt oraz 
zapewnienie ich stosowania w rozsądnej 
stopniowej ocenie ryzyka, by spełnić 
wymogi niniejszego rozporządzenia. W 
tym celu w ramach Agencji powinien 
zostać powołany Komitet na rzecz 
Alternatywnych Metod Badań, złożony ze 
specjalistów Europejskiego Centrum 
Zatwierdzania Alternatywnych Metod 
Badań (ECVAM), organizacji obrońców 
zwierząt i innych odpowiednich 
zainteresowanych stron, by zapewnić jak 
najszerszą wiedzę naukową i techniczną 
dostępną w obrębie Wspólnoty.

(Poprawka 361 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Cel niniejszego rozporządzenia, jakim jest wspieranie metod badań bez wykorzystania 
zwierząt, powinien zostać przewidziany w ramach zakresu obowiązków i prac Agencji, aby 
zapewnić jego skuteczną realizację. W związku z tym w Agencji należy ustanowić komitet 
złożony z właściwych ekspertów, których zadaniem będzie realizacja zadań związanych z 
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opracowywaniem alternatywnych metod badawczych i ich stosowaniem.

Poprawka 5
ARTYKUŁ 1 USTĘP 1

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

1. Celem niniejszego rozporządzenia jest
zapewnienie wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia i środowiska, a także swobodnego 
obrotu substancjami na rynku 
wewnętrznym przy jednoczesnym 
wsparciu konkurencyjności i 
innowacyjności zgodnie z obowiązkiem 
należytej staranności i z należytym 
uwzględnieniem zobowiązań UE i jej 
państw członkowskich wynikających z 
międzynarodowych umów handlowych, w 
szczególności w ramach WTO. 

(Poprawka 59 i 419 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Ze względu na znaczną liczbę chemikaliów i zastosowań, które nie zostaną objęte zakresem 
przepisów REACH – w tym ok. 70 000 substancji wytwarzanych w ilościach poniżej 1 tony 
rocznie – niezbędne jest ustanowienie ogólnej zasady zachowania należytej staranności w 
celu określenia odpowiedzialności przedstawicieli przemysłu za bezpieczne gospodarowanie i 
wykorzystywanie WSZYSTKICH chemikaliów. Ma ona być stosowana w przypadku wszystkich 
substancji (niezależnie od wytworzonych ilości), co oznacza, że od przedstawicieli przemysłu 
oczekuje się nie tylko realizacji konkretnych zobowiązań w ramach REACH, lecz także 
dopełnienia podstawowych obowiązków społecznych, gospodarczych i ekologicznych 
ciążących na przedsiębiorcach. Te szczegółowe przepisy pozwolą także zagwarantować 
przedsiębiorstwom pewność prawną w zakresie realizacji obowiązku zachowania należytej 
staranności.

Poprawka 6
ARTYKUŁ 1 USTĘPY 3A, 3B i 3C (nowe)

3a. Każdy producent, importer lub dalszy 
użytkownik, który prowadzi lub zamierza 
prowadzić działania przy wykorzystaniu 
substancji chemicznej, preparatu lub 
wyrobu zawierającego taką substancję lub 
preparat, łącznie z jej produkcją, 
importem lub stosowaniem, i który wie lub 
mógł przewidzieć, że działania te mogłyby 
negatywnie oddziaływać na zdrowie 
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ludzkie lub środowisko, ma obowiązek
podjęcia rzeczywistych, zasadnie 
oczekiwanych od niego działań w celu 
uniknięcia, ograniczenia lub usunięcia 
takich oddziaływań.
3b. Każdy producent, importer lub dalszy 
użytkownik, który w ramach swojej 
działalności zawodowej lub gospodarczej 
dostarcza substancję lub preparat, lub 
wyrób zawierający taką substancję lub 
preparat producentowi, importerowi lub 
dalszemu użytkownikowi, zapewnia w 
takim zakresie, w jakim może to być 
konieczne, należytą komunikację i 
wymianę informacji, w tym – w 
stosownych przypadkach – pomoc 
techniczną, niezbędną, aby zapobiegać, 
ograniczać lub usuwać niepożądane 
skutki dla zdrowia ludzkiego lub 
środowiska.
3c. Obejmuje to obowiązek opisywania, 
dokumentowania i zawiadamiania we 
właściwy i przejrzysty sposób o 
zagrożeniach wynikających z produkcji, 
stosowania i zbytu każdej substancji. 
Producenci i dalsi użytkownicy powinni 
wykorzystywać do produkcji i stosować 
możliwie najbardziej bezpieczne 
substancje.

(Poprawka 364 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Wprowadzenie „obowiązku należytej ostrożności”.

Poprawka 7
ARTYKUŁ 7 USTĘP 7A (nowy)

7a. Agencja nakreśla wytyczne w celu 
wspierania producentów i importerów 
wyrobów, jak również właściwych 
organów.
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(Poprawka 88 (częściowo) – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Realizacja przepisów dotyczących rejestracji i zgłaszania substancji zawartych w wyrobach 
będzie łatwiejsza w przypadku ustanowienia odpowiednich wytycznych w tym zakresie.

Poprawka 8
ARTYKUŁ 8A (nowy)

Artykuł 8a
Europejski znak jakości

Do dnia…. * Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie oraz, w miarę potrzeb,
wniosek legislacyjny 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 dnia wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia.

(Poprawka nr 90 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

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

Poprawka 9
ARTYKUŁ 13 USTĘP 2 AKAPIT PIERWSZY A (nowy)

Metody te podlegają regularnym
przeglądom i udoskonaleniom w celu
zmniejszenia ilości doświadczeń
przeprowadzanych na kręgowcach oraz
liczby wykorzystywanych zwierząt. W
szczególności, jeżeli Europejskie Centrum 
Zatwierdzania Alternatywnych Metod 
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Badań ustali, że alternatywna metoda 
badań jest ważna i gotową do prawnego 
usankcjonowania, Agencja, zgodnie z 
procedurą przewidzianą w art. 130
dostarczy w terminie 14 dni projekt decyzji 
zmieniającej odpowiedni(e) załącznik(i) 
do niniejszego rozporządzenia w celu
zastąpienia metody badań 
przeprowadzanych na zwierzętach metodą
alternatywną.

(Poprawka 108 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Metody prowadzenia badań powinny podlegać automatycznej aktualizacji w przypadku 
zatwierdzenia alternatywnych metod badań przez Europejskie Centrum Zatwierdzania 
Alternatywnych Metod Badań. 

Poprawka 10
ARTYKUŁ 14 USTĘP 1 AKAPIT PIERWSZY

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

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

W przypadku substancji produkowanych
lub importowanych w ilości poniżej 10 ton 
rocznie, ocena bezpieczeństwa
chemicznego przeprowadzana jest, jeżeli
substancja spełnia kryteria przewidziane 
w załączniku III lit. a).

(Poprawka 110 +387 (zmieniona) – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Niedopuszczalne jest ograniczanie obowiązku dokonywania oceny bezpieczeństwa tylko do 
substancji w ilości powyżej 10 ton. Oznaczałoby to po pierwsze, że w przypadku dwóch 
trzecich substancji objętych zakresem REACH, dane dostarczone w ramach rejestracji nie 
podlegałyby ocenie w celu ustalenia ich oddziaływania na ludzkie zdrowie i środowisko. 
Nawet jeśli substancje te są niebezpieczne, nie byłoby obowiązku przedstawiania informacji 
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na temat narażenia. Bez informacji o narażeniu niemal niemożliwe byłoby ustalenie 
odpowiednich kroków zapobiegawczych w celu zmniejszenia ryzyka i ochrony pracowników 
lub konsumentów przed niebezpiecznymi substancjami. Jednak ze względu na szczegółowe 
kryteria ustalone dla substancji mieszczących się w zakresie pomiędzy 1 a 10 ton wymóg 
przeprowadzania oceny bezpieczeństwa chemicznego będzie istniał dla tych substancji tylko w 
przypadku, gdy istnieje możliwość, że są one rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie 
na rozrodczość.

Poprawka 11
ARTYKUŁ 14 USTĘPY 7A i 7B (nowe)

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 
ludzkie lub na środowisko w związku z 
działaniami i zastosowaniem określonymi 
w żądaniu informacji zgłoszonym przez 
dalszego użytkownika.
7b. Dalszy użytkownik, na żądanie 
swojego dostawcy i w takim zakresie, w 
jakim to żądanie jest racjonalnie 
uzasadnione, przekazuje informacje 
niezbędne dostawcy dla oceny wpływu 
substancji bądź preparatu na zdrowie 
ludzkie lub na środowisko w związku z 
działaniami dotyczącymi tej substancji lub 
preparatu bądź ich zastosowaniem przez 
dalszego użytkownika.

(Poprawka 112 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Komunikacja między uczestnikami łańcucha produkcji nie może ograniczać się do zwykłej 
wymiany informacji, służącej wyłącznie zapewnieniu zgodności z dyrektywą. W całym 
łańcuchu produkcji konieczne jest odpowiedzialne traktowanie kwestii związanych z formą 
interakcji i komunikacji między dostawcami oraz poprzednimi i dalszymi użytkownikami.

Poprawka 12
ARTYKUŁ 23A (nowy)

Artykuł 23a
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Powiadomienie o zamiarze 
nierejestrowania substancji

1. Producenci lub importerzy substancji 
zarówno w postaci własnej, jak i 
stanowiącej składnik preparatu, 
niezamierzający składać wniosku o jej 
rejestrację, powiadamiają Agencję oraz 
dalszych użytkowników o swoim zamiarze.
2. Powiadomienie, o którym mowa w 
ust.1, jest przedstawiane
a) 12 miesięcy przed terminem ustalonym 
w art. 23 ust. 1 dla substancji 
wprowadzonych produkowanych albo 
importowanych w ilościach co najmniej 
1 000 ton rocznie;
b) 24 miesiące przed terminem ustalonym 
w art. 23 ust. 2 dla substancji 
wprowadzonych produkowanych albo 
importowanych w ilościach co najmniej 
100 ton rocznie;
c) 36 miesięcy przed terminem ustalonym 
w art. 23 ust. 3 dla substancji 
wprowadzonych produkowanych albo 
importowanych w ilościach co najmniej 
1 tony rocznie.
3. W przypadku braku powiadomienia 
Agencji lub dalszych użytkowników o 
zamiarze nierejestrowania substancji 
przez producenta lub importera jest on 
zobowiązany do złożenia wniosku o 
rejestrację tej substancji.

(Poprawka 121 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Dalsi użytkownicy wyrażają obawy, że niektóre substancje – a może nawet znaczna ich liczba
– nie zostaną zarejestrowane z przyczyn ekonomicznych, co będzie miało negatywne skutki dla 
funkcjonowania ich przedsiębiorstw. Użytkownicy nie mogą w odpowiedni sposób 
przygotować się na taką ewentualność, ponieważ nie wiedzieliby o rezygnacji z rejestracji do 
czasu upływu terminu na jej przeprowadzenie. Wprowadzenie zapisu nakładającego na 
producentów i importerów obowiązek informowania użytkowników z wyprzedzeniem 
pozwoliłoby tym ostatnim na podjęcie negocjacji z producentem lub importerem. Istnieje 
możliwość, że dalsi użytkownicy będą skłonni zapłacić wyższą cenę w celu uniknięcia jeszcze 
wyższych kosztów związanych z potrzebą zmiany formuły, zapobiegając tym samym wycofaniu 
danej substancji.
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Poprawka 13
ARTYKUŁ 27 USTĘP 6

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

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

Podział rzeczywistych kosztów 
poniesionych przez pierwotnego(ych) 
rejestrującego(ych) przy realizacji 
odnośnych badań jest obliczany 
proporcjonalnie do wolumenu 
produkcji/importu każdej ze stron.
Jeżeli całkowity pierwotny koszt został już 
podzielony pomiędzy dwóch lub więcej 
rejestrujących, każdy kolejny potencjalny 
rejestrujący płaci każdemu z 
rejestrujących należną część udziału w 
kosztach.

(Poprawka 134 (częściowo) – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Ustanawia mechanizm należnego podziału kosztów pierwotnych badań niezależnie od liczby 
rejestrujących i czasu kolejnych rejestracji.

Poprawka 14
ARTYKUŁ 28 USTĘP 1A (nowy)

1a. Każdy, kto dysponuje wynikami badań 
lub informacjami dotyczącymi substancji 
wyodrębnionych w toku doświadczeń 
prowadzonych na zwierzętach, 
obowiązany jest przekazać takie
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informacje Agencji najpóźniej w terminie 
18 miesięcy przed terminem określonym w
art. 23 ust. 1.

(Poprawka 140 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Wprowadzenie terminu na dostarczenie informacji uzyskanych w wyniku przeprowadzania 
doświadczeń na zwierzętach pozwoli zapobiec konieczności wielokrotnego wykonywania 
takich doświadczeń, a równocześnie zmniejszyć obciążenia dla przedsiębiorstw, zwłaszcza 
MŚP.

Poprawka 15
ARTYKUŁ 28 USTĘP 2A (nowy)

2a. Po upływie okresu, o którym mowa w 
ust. 2, Agencja, na wniosek dalszego 
użytkownika substancji, która nie została 
wstępnie zarejestrowana, zezwala na 
późniejsze wpisanie jej do rejestru 
substancji przez każdą osobę niebędącą
pierwotnym dostawcą tej substancji 
dalszemu użytkownikowi, na następne 
sześć miesięcy od opublikowania rejestru. 
Takie zgłoszenie umożliwi potencjalnemu 
rejestrującemu skorzystanie z przepisów 
przejściowych określonych w tytule II 
rozdział 5.

(Poprawka 369/ rev. (częściowo) – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Umożliwia wydłużenie terminu wstępnej rejestracji o kolejne sześć miesięcy na wniosek 
dalszego użytkownika.

Poprawka 16
ARTYKUŁ 28 USTĘP 4A (nowy)

4a. Producenci i importerzy przekazują 
Agencji wszelkie posiadane informacje 
uzyskane w wyniku doświadczeń 
prowadzonych na kręgowcach oraz inne 
informacje, które mogą zapobiec 
doświadczeniom na zwierzętach, również
w odniesieniu do substancji, których 
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produkcji lub przywozu zaprzestano. 
Rejestrujący, którzy później wykorzystują 
te informacje, partycypują w kosztach ich 
uzyskania proporcjonalnie do wielkości 
produkcji każdej ze stron. Każdy, kto 
wszedł w posiadanie wyników badań lub 
innych informacji uzyskanych w wyniku 
doświadczeń prowadzonych na 
kręgowcach po upływie terminu 
określonego w ust. 1 lit. (a), przekazuje te 
informacje Agencji.

(Poprawka 143 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Poprawka wyjaśnia, że konieczne jest udostępnienie wszelkich informacji, które mogą być 
przydatne w zapobieganiu przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach, co pozwoli uniknąć 
konieczności wielokrotnego przeprowadzania takich doświadczeń, a równocześnie zmniejszyć 
obciążenia dla przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP.

Poprawka 17
ARTYKUŁ 30 USTĘP 1 AKAPIT DRUGI

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

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

kosztach tylko tych informacji, których 
przedłożenie jest od nich wymagane w celu 
spełnienia wymagań rejestracyjnych.

(Poprawka 150 (częściowo) – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Poprawka ustanawia mechanizm sprawiedliwego podziału pierwotnych kosztów badań, 
analogicznie jak w odpowiednich poprawkach do art. 27.

Poprawka 18
ARTYKUŁ 31 USTĘP 1

1. Dostawca substancji lub preparatu 
dostarcza odbiorcy substancji lub preparatu 
kartę charakterystyki sporządzoną zgodnie 
z załącznikiem II:

1. Dostawca substancji lub preparatu 
dostarcza odbiorcy substancji lub preparatu 
kartę charakterystyki sporządzoną zgodnie 
z załącznikiem II:

a) w przypadku gdy substancja lub preparat 
spełniają kryteria klasyfikujące je jako 
niebezpieczne zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG lub dyrektywą 1999/45/WE, 
lub

a) w przypadku gdy substancja lub preparat 
spełniają kryteria klasyfikujące je jako 
niebezpieczne zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG lub dyrektywą 1999/45/WE, 
lub

b) w przypadku gdy substancja jest trwała, 
wykazująca zdolność do biokumulacji i 
toksyczna lub bardzo trwała i wykazująca 
bardzo dużą zdolność do biokumulacji 
zgodnie z kryteriami zawartymi w 
załączniku XIII. 

b) w przypadku gdy substancja jest trwała, 
wykazująca zdolność do biokumulacji i 
toksyczna lub bardzo trwała i wykazująca 
bardzo dużą zdolność do biokumulacji 
zgodnie z kryteriami zawartymi w 
załączniku XIII; lub
c) w przypadku, gdy substancja została 
zidentyfikowana zgodnie z art. 56 lit. f).

(Poprawka 157 rev. – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Dzięki kartom charakterystyki informacje na temat substancji będą przekazywane kolejnym 
ogniwom łańcucha dostaw, tak jak wymaga tego REACH. Zakres substancji wymagających 
sporządzenia karty charakterystyki powinien zostać poszerzony o wszystkie substancje 
wzbudzające szczególnie duże obawy wymienione w art. 56, dotyczącym udzielania zezwoleń.

Poprawka 19
ARTYKUŁ 31 USTĘP 9A (nowy)

9a. Komisja dba o opracowanie wytycznych 
o charakterze technicznym, ustalających 
minimalne wymogi dotyczące kart 
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charakterystyki w celu zapewnienia 
wszystkim partnerom łańcucha dostaw 
optymalnego dostępu do jasnej i 
odpowiedniej informacji.

(Poprawka 162 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Karty charakterystyki mogą okazać się użytecznym instrumentem przekazywania wszystkim 
partnerom łańcucha dostaw informacji na temat substancji i preparatów. Jednakże karty 
spełnią swoje zadanie wyłącznie wtedy, gdy będą odpowiednio wypełniane. Dlatego Komisja 
powinna opracować wytyczne techniczne określające minimalne wymogi w zakresie 
wypełniania kart charakterystyki.

Poprawka 20
ARTYKUŁ 32 USTĘP 4

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

skreślony

Uzasadnienie

Wszystkie przepisy dotyczące wymogu informowania o substancjach zawartych w wyrobach 
powinny zostać zgrupowane w jednym artykule (patrz nowy art. 33a).

Poprawka 21
ARTYKUŁ 33A (nowy)

Artykuł 33a
Obowiązek przekazywania informacji o 

substancjach zawartych w wyrobach
1. Każdy producent lub importer 
substancji wyszczególnionych w 
załączniku XIV bądź też preparatów lub 
wyrobów zawierających takie substancje, 
dostarcza na wniosek dalszego 
użytkownika, o ile jest to zasadne, 
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informacje niezbędne do oceny wpływu 
tych substancji na zdrowie ludzi lub 
środowisko z uwzględnieniem operacji i 
zastosowań określonych w tym wniosku.
2. Wymagania dotyczące informacji 
określone w ust. 1 powyżej stosuje się 
odpowiednio w górę łańcucha dostawy.
3. Dalsi użytkownicy umieszczający w 
wyrobie substancje lub preparaty, dla 
których ustanowiona została karta 
charakterystyki, a także osoby, które 
następnie zajmują się lub dokonują 
obróbki tego produktu, przekazują kartę 
charakterystyki wszystkim odbiorcom 
produktu lub jego pochodnych. Do 
odbiorców nie zalicza się konsumentów.
Konsumenci mają prawo zwrócenia się do 
producenta lub importera o informację na 
temat substancji zawartych w 
wytwarzanym lub importowanym przez 
niego wyrobie.
Producenci lub importerzy umożliwiają 
każdemu indywidualnemu konsumentowi, 
na jego wniosek, w ciągu 15 dni 
roboczych, nieodpłatnie, uzyskanie 
szczegółowych informacji dotyczących 
bezpieczeństwa i stosowania substancji 
zawartych w wytwarzanym lub 
importowanym przez nich wyrobie.

(Poprawki 166 i 366 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Producentom, sprzedawcom detalicznym i konsumentom należy zapewnić możliwość 
ustalenia, czy końcowy produkt zawiera określone substancje oraz, w razie potrzeby, 
wyszukania i wyboru innych, bezpieczniejszych produktów.

Informacje na temat (dopuszczonych) niebezpiecznych substancji w postaci własnej, jako 
składników preparatów oraz w wyrobach muszą być rozpowszechniane wszystkim 
uczestnikom łańcucha dostawy (wcześniejszym i dalszym), aby umożliwić przedsiębiorstwom 
podjęcie stosownych działań i podejmowania świadomych decyzji w odniesieniu do 
zawartości oferowanych produktów. Przyznanie dalszym użytkownikom praw do uzyskania 
informacji ma zasadnicze znaczenie dla odbudowy zaufania konsumentów i odzyskania 
renomy.
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Poprawka 22
ARTYKUŁ 39 USTĘP 1A (nowy)

1a. W celu uniknięcia powielania badań 
na zwierzętach zainteresowane strony w 
ciągu 90 dni mogą ustosunkować się do 
każdej propozycji przeprowadzenia badań, 
w tym badań na kręgowcach. Rejestrujący 
lub dalszy użytkownik uwzględniają 
wszelkie uwagi i informują Agencję, 
uzasadniając, czy w świetle otrzymanych 
uwag nadal uważają za konieczne 
przeprowadzenie proponowanych badań.

(Poprawka 176 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Należy uwzględnić wszystkie uwagi i informacje mogące przyczynić się do zmniejszenia liczby 
doświadczeń na zwierzętach.

Poprawka 23
ARTYKUŁ 39 USTĘP 1B (nowy)

1b. Przed podjęciem decyzji, o której 
mowa w ust. 2, dotyczącej propozycji 
przeprowadzenia badań, obejmującej 
badania na kręgowcach, zasięga się opinii 
Europejskiego Centrum Zatwierdzania 
Alternatywnych Metod Badań (ECVAM).

(Poprawka 177 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Mając na uwadze szybkie postępy w dziedzinie opracowywania alternatywnych metod badań, 
właściwym organom należy zapewnić możliwość skorzystania ze specjalistycznej wiedzy i 
doświadczeń przy ocenie propozycji przeprowadzania badań w celu przeciwdziałania
badaniom z wykorzystaniem zwierząt i zaoszczędzenia kosztów.

Poprawka 24
ARTYKUŁ 59 USTĘP 1

1. Komisja jest odpowiedzialna za 
podejmowanie decyzji w sprawie 
wniosków o udzielenie zezwolenia zgodnie 

1. Komisja jest odpowiedzialna za 
podejmowanie decyzji w sprawie 
wniosków o udzielenie zezwolenia zgodnie 
z niniejszym tytułem. Przy podejmowaniu 
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z niniejszym tytułem. takich decyzji stosowana jest zasada 
ostrożności.

(Poprawka 231 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Poprawka przypomina, że podobne decyzje powinny być podejmowane zgodnie z zasadą 
ostrożności.

Poprawka 25
ARTYKUŁ 64

Obowiązek posiadaczy zezwoleń Obowiązek informowania o substancjach 
wymagających zezwoleń

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

Wszystkie substancje stosowane w postaci 
własnej, w preparatach lub wyrobach, 
które spełniają warunki określone w art. 
56 są oznakowane i zawsze towarzyszy im 
karta charakterystyki. Oznakowanie 
zawiera:

a) nazwę substancji,
b) zaświadczenie, że substancja jest 
włączona do załącznika XIV, oraz

c) każde szczegółowe zastosowanie, na 
które udzielono zezwolenia w przypadku 
danej substancji.

(Poprawka 246 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Bardziej zrozumiałe sformułowania.

Poprawka 26
ARTYKUŁ 72

1. Jeżeli spełnione są warunki ustanowione 1. Jeżeli dana substancja ujęta jest już w 
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w art. 67, Komisja przygotowuje projekt 
zmiany załącznika XVI w ciągu 3 miesięcy 
od otrzymania opinii Komitetu ds. Analiz 
Społeczno- Ekonomicznych lub, jeżeli 
Komitet ten nie wyda opinii, do dnia 
upływu terminu ustalonego w art. 70, w
zależności od tego, który termin będzie 
wcześniejszy.

załączniku XVI oraz spełnione są warunki 
ustanowione w art. 67, Komisja 
przygotowuje projekt zmiany załącznika 
XVI w ciągu 3 miesięcy od otrzymania 
opinii Komitetu ds. Analiz Społeczno-
Ekonomicznych lub, jeżeli Komitet ten nie 
wyda opinii, do dnia upływu terminu 
ustalonego w art. 70, w zależności od tego, 
który termin będzie wcześniejszy.

Jeżeli projekt zmiany wykazuje 
rozbieżności w stosunku do pierwotnego 
wniosku lub jeżeli nie są w nim 
uwzględnione opinie Agencji, Komisja 
załącza szczegółowe wyjaśnienie przyczyn 
zaistniałych różnic. 

Jeżeli projekt zmiany wykazuje 
rozbieżności w stosunku do pierwotnego 
wniosku lub jeżeli nie są w nim 
uwzględnione opinie Agencji, Komisja 
załącza szczegółowe wyjaśnienie przyczyn 
zaistniałych różnic. 

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

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

2a. Jeżeli dana substancja nie jest jeszcze 
ujęta w załączniku XVI, Komisja 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie, w terminie określonym w ust. 1, 
projekt zmiany załącznika XVI.

(Poprawka 251 (częściowo) – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Zgodnie z obecnie obowiązującą dyrektywą 76/769/EWG Parlament Europejski i Rada 
uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących wprowadzenia określonych ograniczeń na 
stosowanie chemikaliów, polegających np. na zakazie wykorzystywania ftalanów w niektórych 
zabawkach. Niniejsza poprawka zmierza do utrzymania tej procedury i uniknięcia dalszego
zwiększania roli Komisji.

Poprawka 27
ARTYKUŁ 75 USTĘP 1 LITERA D A) (nowa)

da) Komitetu ds. Alternatywnych Metod 
Testowych, który odpowiedzialny jest za 
opracowanie i wdrożenie zintegrowanej 
strategii przyspieszenia szybszego rozwoju, 
zatwierdzania i aprobaty prawnej metod 
testowych bez udziału zwierząt, a także 
zapewnienia ich użycia w inteligentnej i 
stopniowej ocenie ryzyka w celu 
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spełnienia wymogów niniejszego 
rozporządzenia. Komitet odpowiedzialny 
jest za przydział na alternatywne metody 
testowe środków pochodzących z opłat 
rejestracyjnych. Komitet składa się z 
ekspertów Europejskiego Centrum 
Weryfikacji Metod Alternatywnych, 
organizacji opieki nad zwierzętami i 
innych stosownych stron.
Komitet sporządza każdego roku 
sprawozdanie, które przedkładane jest 
przez Agencję Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, w sprawie 
poczynionych postępów dotyczących 
rozwoju, zatwierdzania i aprobaty prawnej 
metod testowych bez udziału zwierząt, 
użycia tych metod w ramach inteligentnej 
i stopniowej oceny ryzyka w celu 
spełnienia wymogów niniejszego 
rozporządzenia, a także w sprawie zakresu 
i przydziału środków na alternatywne 
metody testowe.

(Poprawka 257 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Poprawka związana z punktem uzasadnienia 92. Cel niniejszego rozporządzenia, jakim jest 
wspieranie metod badań bez wykorzystania zwierząt, powinien zostać włączony do zakresu 
obowiązków i prac Agencji, aby zapewnić jego skuteczną realizację. Na przeszkodzie 
opracowaniu, walidacji, aprobacie prawnej i wykorzystywaniu alternatywnych metod badań 
stoi często brak strategicznego planowania i koordynacji. Dlatego w ramach Agencji
powinien istnieć komitet złożony z ekspertów w dziedzinie alternatywnych metod badań, 
którego zadaniem byłoby opracowywanie i realizacja takiego strategicznego planowania oraz 
dbanie o to, by we wszystkich możliwych przypadkach w inteligentnej i elastycznej ocenie 
ryzyka korzystano z alternatywnych metod badań w celu przeciwdziałania prowadzeniu badań 
z wykorzystaniem zwierząt i zaoszczędzenia kosztów. Komitet powinien również przydzielać 
środki na alternatywne metody badań oraz składać coroczne sprawozdania z postępów 
poczynionych w tym zakresie w celu zapewnienia przejrzystości.

Poprawka 28
ARTYKUŁ 76 USTĘP 2 LITERA G A) (nowa)

ga) opublikuje na swojej stronie 
internetowej, rok po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia, wykaz 
substancji, które zostały określone jako 
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spełniające kryteria, o których mowa w art. 
56. Lista ta będzie regularnie 
aktualizowana;

(Poprawka 263 lit. gd) – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Wykaz substancji spełniających kryteria udzielenia zezwolenia powinien być udostępniany do 
wiadomości publicznej.

Poprawka 29
ARTYKUŁ 76 USTĘP 3 LITERA C)

c) na żądanie Komisji sporządzają opinie 
związane z wszelkimi innymi aspektami 
bezpieczeństwa substancji w ich postaci 
własnej, jako składników preparatu lub w 
wyrobach.

c) na żądanie Komisji lub Parlamentu 
Europejskiego sporządzają opinie 
związane z wszelkimi innymi aspektami 
bezpieczeństwa substancji w ich postaci 
własnej, jako składników preparatu lub w 
wyrobach.

(Poprawka 260 lit. f) – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Parlament powinien także być uprawniony do żądania od Agencji sporządzenia opinii, tak jak 
ma to miejsce w przypadku Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

Poprawka 30
ARTYKUŁ 76 USTĘP 4 LITERA D)

d) określa strategie i najlepszą praktykę w 
zakresie egzekwowania przepisów;

d) określa strategie i najlepszą praktykę w 
zakresie egzekwowania przepisów, ze 
szczególnym uwzględnieniem specyficznych 
problemów MŚP;

(Poprawka 262 lit. d) – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

MŚP należy udzielić szczególnego wsparcia w egzekwowaniu REACH.

Poprawka 31
ARTYKUŁ 78 USTĘP 1

1. Zarząd składa się z jednego 1. Zarząd składa się z jednego 
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przedstawiciela z każdego państwa 
członkowskiego i z nie więcej niż sześciu 
przedstawicieli mianowanych przez 
Komisję, w tym trzech przedstawicieli 
zainteresowanych stron bez uprawnień do 
głosowania.

Każde z państw członkowskich nominuje 
członka Zarządu. Nominowani w ten 
sposób członkowie mianowani są przez 
Radę.

przedstawiciela z każdego państwa 
członkowskiego i z nie więcej niż sześciu 
przedstawicieli mianowanych przez 
Komisję oraz dwóch przedstawicieli 
mianowanych przez Parlament 
Europejski.
Ponadto Komisja nominuje czterech 
przedstawicieli zainteresowanych stron 
(przemysłu i konsumentów oraz 
organizacji pracowniczych i 
ekologicznych) jako członków Zarządu 
bez uprawnień do głosowania.
Członkowie Zarządu są nominowani w 
sposób zapewniający najwyższy poziom 
kompetencji, szeroki zakres wiedzy 
specjalistycznej oraz (bez uszczerbku dla 
wymienionych cech) jak najszerszy 
przekrój geograficzny Unii Europejskiej.

(Poprawka 267(rev.) – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

W tej poprawce przedstawiony jest tradycyjny pogląd Parlamentu odnośnie do składu i 
ustaleń dotyczących desygnowania Zarządu, opartego na modelu przyjętym w Europejskiej 
Agencji ds. Oceny Produktów Leczniczych (EMEA). Liczba przedstawicieli zainteresowanych 
stron została zwiększona z trzech do czterech w celu umożliwienia udziału wszystkich 
istotnych sektorów.

Poprawka 32
ARTYKUŁ 78 USTĘP 3

3. Okres kadencji wynosi cztery lata. 
Kadencja może być jednokrotnie 
odnowiona. W przypadku pierwszego 
mandatu Komisja wyznacza jednak 
połowę, a Rada 12-tu mianowanych przez 
siebie członków, dla których okres ten 
wynosi sześć lat.

3. Okres kadencji wynosi cztery lata. 
Kadencja może być jednokrotnie 
odnowiona. W przypadku pierwszego 
mandatu zarówno Komisja, jak i 
Parlament Europejskie wyznaczają jednak 
połowę mianowanych przez siebie
członków, a Rada 12-tu członków, dla 
których okres ten wynosi sześć lat.

(Poprawka 360 (rev.) – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Poprawka stanowi konsekwencję poprawki do art. 78 ust. 1.
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Poprawka 33
ARTYKUŁ 78 USTĘP 3A (nowy)

3a. Wykaz sporządzony przez Komisję, 
wraz z właściwą dokumentacją jest 
przekazywany do Parlamentu 
Europejskiego. W terminie trzech 
miesięcy od otrzymania go, Parlament 
Europejski może przedłożyć własną opinię 
do uwzględnienia przez Radę, która
dopiero wówczas mianuje Zarząd.

(Poprawka 1037 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Należy ułatwić Parlamentowi Europejskiemu udział w mianowaniu Zarządu.

Poprawka 34
ARTYKUŁ 79 USTĘP 2A (nowy)

2a. Wybrany przewodniczący przedstawia 
się Parlamentowi Europejskiemu.

(Poprawka 269 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

W celu wzmocnienia demokracji i zapewnienia bardziej przejrzystego rozłożenia 
odpowiedzialności Parlamentowi Europejskiemu należy zapewnić możliwość poznania 
przewodniczącego i jego programu.

Poprawka 35
ARTYKUŁ 82 USTĘP 1

1. Dyrektor Wykonawczy zarządza 
Agencją wykonując swoje obowiązki w 
interesie Wspólnoty i niezależnie od 
konkretnych interesów.

1. Agencją zarządza Dyrektor 
Wykonawczy.

(Poprawka 272 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

W celu zapewnienia większej przejrzystości wszystkie przepisy dotyczące niezawisłości 
składowych organów Agencji zostały połączone w treści jednego artykułu (zob. poprawkę do 
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art. 87).

Poprawka 36
ARTYKUŁ 82 USTĘP 2 LITERA J A) (nowa)

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

(Poprawka 273 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Poprawka ponownie przedstawia tradycyjne stanowisko Parlamentu Europejskiego dotyczące 
stosunków z agencjami.

Poprawka 37
ARTYKUŁ 82 USTĘP 3A (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.

(Poprawka 276 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Poprawka ponownie przedstawia tradycyjne stanowisko Parlamentu Europejskiego dotyczące 
stosunków z agencjami.

Poprawka 38
ARTYKUŁ 83 USTĘP 1

1. Komisja zgłasza kandydatów na 
stanowisko Dyrektora Wykonawczego na 
podstawie listy powstałej po 
opublikowaniu ogłoszenia o wolnym 
stanowisku w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej oraz w prasie innego rodzaju 
lub na stronach internetowych, stosownie 

skreślony
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do sytuacji.

(Poprawka 277 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Poprawka związana z poprawką do art. 83 ust. 2.

Poprawka 39
ARTYKUŁ 83 USTĘP 2 AKAPIT PIERWSZY

2. Dyrektor Wykonawczy Agencji 
powoływany jest przez Zarząd na 
podstawie osiągnięć oraz 
udokumentowanych umiejętności w 
zakresie administracji i zarządzania, jak 
również odpowiedniego doświadczenia w 
dziedzinie bezpieczeństwa chemicznego 
lub regulacji prawnych w dziedzinie 
chemikaliów. Zarząd podejmuje decyzje 
większością dwóch trzecich głosów 
wszystkich członków uprawnionych do 
głosowania.

2. Dyrektor Wykonawczy 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 Wykonawczy zostaje mianowany
na podstawie osiągnięć oraz 
udokumentowanych umiejętności w 
zakresie administracji i zarządzania, jak 
również odpowiedniego doświadczenia w 
dziedzinie bezpieczeństwa chemicznego 
lub regulacji prawnych w dziedzinie 
chemikaliów. Zarząd podejmuje decyzje 
większością dwóch trzecich głosów 
wszystkich członków uprawnionych do 
głosowania.

(Poprawka 278 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Poprawka potwierdza tradycyjny pogląd Parlamentu (zaakceptowany przez Radę w związku z 
Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz Europejską Agencją ds. Oceny 
Produktów Leczniczych) w kwestii procedury mianowania dyrektorów wykonawczych.

Poprawka 40
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ARTYKUŁ 84 USTĘPY 1-7

1. Każde państwo członkowskie może 
nominować kandydatów na członków
Komitetu ds. Oceny Ryzyka. Dyrektor 
Wykonawczy ustala listę nominowanych 
osób, publikowaną na stronie internetowej 
Agencji. Zarząd powołuje członków 
Komitetu z tej listy, w tym co najmniej po 
jednym członku z każdego państwa 
członkowskiego, które nominowało 
kandydatów, lecz nie więcej niż dwóch 
spośród kandydatów jednego państwa 
członkowskiego. Członków powołuje się 
biorąc pod uwagę pełnione przez nich 
funkcje i doświadczenie w wykonywaniu 
zadań określonych w art. 73 ust. 3. 

1. Każde państwo członkowskie mianuje 
jednego członka Komitetu ds. Oceny 
Ryzyka. Członków powołuje się biorąc 
pod uwagę pełnione przez nich funkcje i 
doświadczenie w wykonywaniu zadań 
określonych w art. 76 ust. 3.

2. Każde państwo członkowskie może 
nominować kandydatów na członków
Komitetu ds. Analiz Społeczno-
Ekonomicznych. Dyrektor Wykonawczy 
ustala listę nominowanych osób, 
publikowaną na stronie internetowej 
Agencji. Zarząd powołuje członków 
Komitetu z tej listy, w tym co najmniej po 
jednym członku z każdego państwa 
członkowskiego, które nominowało 
kandydatów, lecz nie więcej niż dwóch 
spośród kandydatów jednego państwa 
członkowskiego. Członków powołuje się 
biorąc pod uwagę pełnione przez nich 
funkcje i doświadczenie w wykonywaniu 
zadań określonych w art. 73 ust. 3.

2. Każde państwo członkowskie mianuje 
jednego członka Komitetu ds. Analiz 
Społeczno-Ekonomicznych. Członków 
powołuje się biorąc pod uwagę pełnione 
przez nich funkcje i doświadczenie w 
wykonywaniu zadań określonych w art. 76 
ust. 3.

3. Każde państwo członkowskie powołuje 
jednego członka Komitetu państw 
członkowskich.

3. Każde państwo członkowskie powołuje 
jednego członka Komitetu państw 
członkowskich.

4. Komitety dążą do posiadania wśród 
swoich członków ekspertów 
zapewniających szeroki zakres 
odpowiedniej wiedzy specjalistycznej. W 
tym celu każdy Komitet może 
dokooptować do swego składu 
maksymalnie pięciu dodatkowych 
członków wybranych na podstawie jego 
określonych kompetencji.

4. Komitety dążą do posiadania wśród 
swoich członków ekspertów 
zapewniających szeroki zakres 
odpowiedniej wiedzy specjalistycznej. W 
tym celu każdy Komitet może 
dokooptować do swego składu 
maksymalnie pięciu dodatkowych 
członków wybranych na podstawie jego 
określonych kompetencji.

Okres kadencji członków Komitetów 
wynosi trzy lata i może być odnowiony.

Okres kadencji członków Komitetów 
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wynosi trzy lata i może być odnowiony.

Członkowie Zarządu nie mogą być 
członkami Komitetów.

Członkowie Zarządu nie mogą być 
członkami Komitetów.

Członkom Komitetów mogą towarzyszyć 
doradcy do spraw naukowych, 
technicznych lub prawnych.

Członkom Komitetów mogą towarzyszyć 
doradcy do spraw naukowych, 
technicznych lub prawnych.

Dyrektor Wykonawczy lub jego 
przedstawiciel i przedstawiciele Komisji są 
uprawnieni do udziału w charakterze 
obserwatorów we wszystkich 
posiedzeniach Komitetów i grup roboczych 
zwołanych przez Agencję lub jej Komitety. 
W stosownych przypadkach na prośbę 
członków Komitetu lub Zarządu 
zainteresowane strony mogą także być 
zaproszone do udziału w posiedzeniach w 
charakterze obserwatorów.

Dyrektor Wykonawczy lub jego 
przedstawiciel i przedstawiciele Komisji są 
uprawnieni do udziału w charakterze 
obserwatorów we wszystkich 
posiedzeniach Komitetów i grup roboczych 
zwołanych przez Agencję lub jej Komitety. 
Zainteresowane strony mogą także brać 
udział w posiedzeniach w charakterze 
obserwatorów.

5. Członkowie każdego Komitetu powołani 
po nominacji przez państwo członkowskie
zapewniają odpowiednią koordynację 
pomiędzy zadaniami Agencji i pracą 
właściwego organu ich państwa 
członkowskiego.

5. Członkowie każdego Komitetu 
zapewniają odpowiednią koordynację 
pomiędzy zadaniami Agencji i pracą 
właściwego organu ich państwa 
członkowskiego.

6. Członkowie Komitetów wspierani są 
zasobami naukowymi i technicznymi 
dostępnymi państwom członkowskim. W 
tym celu państwa członkowskie 
dostarczają odpowiednich zasobów 
naukowych i technicznych członkom 
Komitetów, których nominowały. 
Właściwy organ każdego państwa 
członkowskiego ułatwia działalność 
Komitetów i ich grup roboczych. 

6. Członkowie Komitetów wspierani są 
zasobami naukowymi i technicznymi 
dostępnymi państwom członkowskim. W 
tym celu państwa członkowskie 
dostarczają odpowiednich zasobów 
naukowych i technicznych członkom 
Komitetów, których nominowały. 
Właściwy organ każdego państwa 
członkowskiego ułatwia działalność 
Komitetów i ich grup roboczych. 

7. Państwa członkowskie powstrzymują się 
od wydawania członkom Komitetu ds. 
Oceny Ryzyka i Komitetu ds. Analiz 
Społeczno-Ekonomicznych lub ich 
doradcom i ekspertom naukowym i 
technicznym jakichkolwiek instrukcji, 
które stoją w sprzeczności z ich 
poszczególnymi zadaniami lub też z 
zadaniami, zakresem odpowiedzialności i 
niezależnością Agencji.



PR\606611PL.doc 31/43 PE 371.746v01-00

PL

(Poprawka 279 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Udział w komitetach należy zapewnić wszystkim państwom członkowskim. Przedstawiciele 
zainteresowanych stron powinni uczestniczyć w spotkaniach nie tylko wyłącznie na 
zaproszenie. Wszystkie przepisy dotyczące bezstronności jednostek wchodzących w skład 
organów Agencji zostały zebrane w jednym artykule w celu zapewnienia większej jasności 
(patrz poprawka do art. 87).

Niniejsza poprawka wyjaśnia procedurę powoływania przewodniczącego Komitetu Państw 
Członkowskich.

Poprawka 41
ARTYKUŁ 85 USTĘPY 1-3

1. Każde państwo członkowskie powołuje 
jednego członka forum na odnawialny, 
trzyletni okres kadencji. Członkowie, 
których wybiera się biorąc pod uwagę 
pełnione przez nich funkcje i 
doświadczenie w egzekwowaniu przepisów 
regulacji prawnych w dziedzinie 
chemikaliów, utrzymują stosowne kontakty 
z właściwymi organami państw 
członkowskich.

1. Każde państwo członkowskie powołuje 
jednego członka forum na odnawialny, 
trzyletni okres kadencji. Członkowie, 
których wybiera się biorąc pod uwagę 
pełnione przez nich funkcje i 
doświadczenie w egzekwowaniu przepisów 
regulacji prawnych w dziedzinie 
chemikaliów, utrzymują stosowne kontakty 
z właściwymi organami państw 
członkowskich.

Forum dąży do posiadania wśród swoich 
członków ekspertów zapewniających 
szeroki zakres odpowiedniej wiedzy 
specjalistycznej. W tym celu forum może 
dokooptować do swego składu 
maksymalnie pięciu dodatkowych 
członków wybranych na podstawie ich 
konkretnych kompetencji. Okres kadencji 
tych członków wynosi trzy lata i jest 
odnawialny.

Forum dąży do posiadania wśród swoich 
członków ekspertów zapewniających 
szeroki zakres odpowiedniej wiedzy 
specjalistycznej. W tym celu forum może 
dokooptować do swego składu 
maksymalnie pięciu dodatkowych 
członków wybranych na podstawie ich 
konkretnych kompetencji. Okres kadencji 
tych członków wynosi trzy lata i jest 
odnawialny.

Członkom forum mogą towarzyszyć 
doradcy naukowi i techniczni.

Członkom forum mogą towarzyszyć 
doradcy naukowi i techniczni.

Dyrektor Wykonawczy Agencji lub jego 
przedstawiciel i przedstawiciele Komisji są 
uprawnieni do udziału we wszystkich 
posiedzeniach forum i jego grup 
roboczych. W stosownych przypadkach na 
żądanie członków forum lub Zarządu 
zainteresowane strony mogą być także 
zaproszone do udziału w posiedzeniach w 
roli obserwatorów.

Dyrektor Wykonawczy Agencji lub jego 
przedstawiciel i przedstawiciele Komisji są 
uprawnieni do udziału we wszystkich 
posiedzeniach forum i jego grup 
roboczych. Zainteresowane strony mogą 
także brać udział w posiedzeniach w roli 
obserwatorów.
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Członkowie forum nie mogą być 
członkami Zarządu. 

2. Członkowie forum powołani przez 
państwo członkowskie zapewniają 
odpowiednią koordynację pomiędzy 
zadaniami forum i pracą właściwego 
organu ich państwa członkowskiego.

2. Członkowie forum powołani przez 
państwo członkowskie zapewniają 
odpowiednią koordynację pomiędzy 
zadaniami forum i pracą właściwego 
organu ich państwa członkowskiego.

3. Członkowie forum wspierani są 
zasobami naukowymi i technicznymi 
dostępnymi właściwym organom państw 
członkowskich. Właściwy organ każdego 
państwa członkowskiego ułatwia 
działalność forum i jego grup roboczych. 
Państwa członkowskie powstrzymują się 
od wydawania członkom forum lub ich 
doradcom i ekspertom naukowym i 
technicznym jakichkolwiek instrukcji, 
które stoją w sprzeczności z ich 
poszczególnymi zadaniami lub też z 
zadaniami i zakresem odpowiedzialności 
forum.

3. Członkowie forum wspierani są 
zasobami naukowymi i technicznymi 
dostępnymi właściwym organom państw 
członkowskich. Właściwy organ każdego 
państwa członkowskiego ułatwia 
działalność forum i jego grup roboczych. 

(Poprawka 280 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Przedstawiciele zainteresowanych stron powinni uczestniczyć w spotkaniach nie tylko 
wyłącznie na zaproszenie. Wszystkie przepisy dotyczące bezstronności jednostek wchodzących 
w skład organów Agencji zostały zebrane w jednym artykule w celu zapewnienia większej 
jasności (patrz poprawka do art. 87).

Poprawka 42
ARTYKUŁ 86 USTĘP 1

1. Jeżeli zgodnie z przepisami art. 76 
wymagana jest decyzja lub opinia 
Komitetu lub też rozważenie przez 
Komitet, czy dossier państwa 
członkowskiego spełnia wymagania 
zawarte w załączniku XV, Komitet 
powołuje jednego ze swoich członków na 
sprawozdawcę. Komitet może także 
powołać drugiego członka do pełnienia 
funkcji współsprawozdawcy. W każdym 
przypadku sprawozdawcy i 
współsprawozdawcy podejmują działania 
w interesie Wspólnoty i składają 

1. Jeżeli zgodnie z przepisami art. 76 
wymagana jest decyzja lub opinia 
Komitetu lub też rozważenie przez 
Komitet, czy dossier państwa 
członkowskiego spełnia wymagania 
zawarte w załączniku XV, Komitet 
powołuje jednego ze swoich członków na 
sprawozdawcę. Komitet może także 
powołać drugiego członka do pełnienia 
funkcji współsprawozdawcy. Członek 
Komitetu nie jest powoływany na 
sprawozdawcę w danej sprawie, jeżeli 
wskaże jakiekolwiek interesy, które mogą 
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deklarację zaangażowania w wypełnianie 
swoich obowiązków oraz deklarację 
interesów w formie pisemnej. Członek 
Komitetu nie jest powoływany na 
sprawozdawcę w danej sprawie, jeżeli 
wskaże jakiekolwiek interesy, które mogą 
budzić wątpliwości dotyczące 
bezstronnego rozważenia sprawy. Komitet 
może w każdym momencie zastąpić 
sprawozdawcę lub współsprawozdawcę 
innym swoim członkiem, jeżeli, na 
przykład, nie może on wypełnić swoich 
obowiązków we wskazanym czasie lub 
jeżeli zostanie ujawniony potencjalny 
konflikt interesów.

budzić wątpliwości dotyczące 
bezstronnego rozważenia sprawy. Komitet 
może w każdym momencie zastąpić 
sprawozdawcę lub współsprawozdawcę 
innym swoim członkiem, jeżeli, na 
przykład, nie może on wypełnić swoich 
obowiązków we wskazanym czasie lub 
jeżeli zostanie ujawniony potencjalny 
konflikt interesów.

(Poprawka 281 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Wszystkie przepisy dotyczące bezstronności jednostek wchodzących w skład organów Agencji 
zostały zebrane w jednym artykule w celu zapewnienia większej jasności (patrz poprawka do 
art. 87).

Poprawka 43
ARTYKUŁ 87

Kwalifikacje i interesy Bezstronność
1. Członkostwo w Komitetach i w forum 
podawane jest do wiadomości publicznej. 
Poszczególni członkowie mogą zwrócić się 
o niepodawanie do wiadomości publicznej 
ich imion i nazwisk, jeżeli uważają, że 
może to stanowić dla nich zagrożenie. 
Dyrektor Wykonawczy decyduje o 
wyrażeniu zgody na takie prośby. Przy 
okazji publikacji nazwiska każdego 
powołanego członka podawane są także 
jego kwalifikacje zawodowe.

1. Członkostwo w Komitetach i w forum 
podawane jest do wiadomości publicznej. 
Przy okazji publikacji nazwiska każdego 
powołanego członka podawane są także 
jego kwalifikacje zawodowe.

2. Członkowie Zarządu, Dyrektor 
Wykonawczy i członkowie Komitetów i
forum składają deklarację o 
zaangażowaniu w wypełnianie swoich 
obowiązków i deklarację interesów, które 
mogą być uznane za szkodliwe dla ich 
bezstronności. Deklaracje te składane są 
co roku, w formie pisemnej.

2. Członkowie Zarządu, Dyrektor 
Wykonawczy, członkowie Komitetów, 
członkowie forum, członkowie Rady 
Odwoławczej, eksperci oraz doradcy 
naukowi i techniczni nie mają żadnych 
interesów gospodarczych ani innych w 
sektorze chemicznym, które mogą stać w 
sprzeczności z ich bezstronnością. 
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Działają oni niezależnie i w interesie 
publicznym i składają każdego roku 
deklarację dotyczącą ich interesów
finansowych. Wszystkie pośrednie interesy 
związane z przemysłem chemicznym 
deklarowane są w prowadzonym przez 
Agencję rejestrze i ogólnie dostępne na 
żądanie w biurach Agencji.

Państwa członkowskie powstrzymują się 
od wydawania członkom Komitetu ds. 
Oceny Ryzyka, Komitetu ds. Analiz 
Społeczno-Ekonomicznych, forum, Rady 
Odwoławczej lub ich ekspertom oraz 
doradcom technicznym i naukowym 
jakichkolwiek poleceń niezgodnych z 
własnymi zadaniami tych osób lub 
sprzecznych z zadaniami, zakresem 
odpowiedzialności i bezstronnością 
Agencji.
Kodeks postępowania Agencji określa 
środki dotyczące stosowania niniejszego 
artykułu.

3. Członkowie Zarządu, Dyrektor 
Wykonawczy, członkowie Komitetów i 
forum oraz eksperci biorący udział w 
posiedzeniu składają deklarację wszelkich 
interesów, które mogą być uznane za 
szkodliwe dla ich bezstronności w 
stosunku do któregokolwiek z punktów 
porządku obrad. Osoba składająca taką 
deklarację interesów nie bierze udziału w 
żadnym głosowaniu dotyczącym
odpowiedniego punktu porządku obrad.

3. Członkowie Zarządu, Dyrektor 
Wykonawczy, członkowie Komitetów,
członkowie forum oraz eksperci i doradcy 
naukowi oraz techniczni biorący udział w 
posiedzeniu składają deklarację wszelkich 
interesów, które mogą być uznane za 
szkodliwe dla ich bezstronności w 
stosunku do któregokolwiek z punktów
porządku obrad. Osoba składająca taką 
deklarację interesów nie bierze udziału w 
żadnej dyskusji dotyczącej odpowiedniego 
punktu porządku obrad ani w żadnym 
dotyczącym go głosowaniu. Deklaracje te 
należy podać do publicznej wiadomości.

(Poprawka 285 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Potwierdzenie tradycyjnego poglądu Parlamentu (zaakceptowanego przez Radę w związku z 
rozporządzeniem regulującym Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz 
Europejską Agencję Oceny Produktów Leczniczych) w kwestii procedury powołania 
dyrektorów wykonawczych, deklarowania przez nich interesów finansowych i pośrednich 
interesów w sektorze.



PR\606611PL.doc 35/43 PE 371.746v01-00

PL

Poprawka 44
ARTYKUŁ 88 USTĘP 3 AKAPIT PIERWSZY

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

3. Przewodniczący, inni członkowie i 
zastępcy członków powoływani są przez 
Zarząd z listy odpowiednich kandydatów 
zaproponowanej przez Komisję po 
zakończeniu konkursu ofert ogłoszonego 
w formie zaproszenia do składania 
zgłoszeń do udziału opublikowanego w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
oraz w innych wydawnictwach prasowych 
lub serwisach internetowych. Członków 
Rady Odwoławczej powołuje się na 
podstawie ich odpowiedniego 
doświadczenia i wiedzy specjalistycznej w 
dziedzinie bezpieczeństwa chemicznego, 
nauk przyrodniczych lub procedur 
prawnych i sądowniczych. 

(Poprawka 286 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Uwzględniając charakter zadań powierzonych Radzie Odwoławczej, należy wprowadzić 
przejrzysty proces składania kandydatur.

Poprawka 45
ARTYKUŁ 89 USTĘPY 2 i 3

2. Członkowie Rady Odwoławczej są 
niezależni. W procesie podejmowania 
decyzji nie są oni związani żadnymi 
instrukcjami.
3. Członkowie Rady Odwoławczej nie 
mogą wykonywać żadnych innych 
obowiązków w Agencji. Członkowie mogą 
pełnić swe funkcje w niepełnym wymiarze 
godzin.

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

(Poprawka 287 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Wszystkie przepisy dotyczące bezstronności jednostek wchodzących w skład organów Agencji 
zostały zebrane w jednym artykule w celu zapewnienia większej jasności. Mimo że liczba 
spraw odwoławczych może umożliwiać członkom Rady Odwoławczej wykonywanie także 
innych rodzajów działalności, będą oni zatrudniani w pełnym wymiarze godzin.
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Poprawka 46
ARTYKUŁ 90 USTĘP 1

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

1. Można wnieść odwołanie od decyzji 
Agencji podjętych zgodnie z przepisami 
art. 9, art. 20, art. 27 ust. 6, art. 30 ust. 2 i 3 
oraz art. 50 i art. 59.

(Poprawka 288 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

W celu zapewnienia spójności, także decyzje o udzieleniu zezwolenia powinny podlegać 
procedurze odwoławczej.

Poprawka 47
ARTYKUŁ 108

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

Aby zapewnić maksymalną przejrzystość, 
na mocy rozporządzenia (WE) nr 
1049/2001 Zarząd – działając na podstawie 
wniosku przedstawionego przez Dyrektora 
Wykonawczego i w porozumieniu z 
Komisją – ustanawia rejestr oraz 
przyjmuje zasady zapewniające 
obywatelom dostęp do informacji 
prawnych, naukowych i technicznych 
dotyczących bezpieczeństwa substancji w 
ich postaci własnej, jako składników 
preparatu lub w wyrobach.

Regulamin Agencji oraz komitetów i ich 
grup roboczych należy udostępnić opinii 
publicznej za pośrednictwem Agencji oraz 
strony internetowej.
Na stronie internetowej należy w 
przejrzystej formie opublikować złożone 
wnioski o udzielenie zezwolenia, 
informacje o aktualnym etapie procedury 
udzielania zezwoleń, decyzje tymczasowe, 
udzielone zezwolenia oraz pozostałe 
warunki lub stosowane ograniczenia.
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(Poprawka 294 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Potwierdzenie tradycyjnego poglądu Parlamentu (zaakceptowanego przez Radę w związku z 
rozporządzeniem regulującym Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz 
Europejską Agencję Oceny Produktów Leczniczych) w kwestii przejrzystości i dostępu do 
informacji.

Poprawka 48
ARTYKUŁ 127 USTĘP 1A (nowy)

1a. Przepisy ust. 1 nie naruszają prawa 
państw członkowskich do zachowania i 
podejmowania szerokich działań 
ochronnych zgodnie z prawem 
wspólnotowym w zakresie ochrony 
pracowników, jeżeli dla danej substancji 
nie dokonano oceny bezpieczeństwa 
chemicznego zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem.

(Poprawka 309 – pierwsze czytanie)

Uzasadnienie

Przepisy przyjęte na podstawie art. 137 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską nie 
powinny stanowić przeszkody we wprowadzeniu lub utrzymywaniu przez państwa 
członkowskie bardziej rygorystycznych środków ochronnych. Obejmuje to również przepisy 
dotyczące ochrony pracowników. Jeżeli w przypadku danej substancji przeprowadzona 
została ocena bezpieczeństwa chemicznego, można zakładać, że pracownicy są właściwie 
chronieni. Dlatego proponuje się, by w pozostałych przypadkach prawo państw 
członkowskich do przyjęcia bardziej rygorystycznych środków nie było ograniczane.

Poprawka 49
ZAŁĄCZNIK XVII PUNKTY 47A, 47B, 47C, 47D, 47E (nowe)

Poprawka Parlamentu

Oznaczenie substancji, grup substancji 
lub preparatu

Warunki ograniczenia

47a. Tulen
CAS nr 108-88-3

Nie może być wprowadzany do obrotu ani 
stosowany jako substancja lub składnik 
preparatów w stężeniu równym lub 
wyższym niż 0,1 % masy w klejach i 
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farbach w pojemnikach aerozolowych 
przeznaczonych do sprzedaży dla 
konsumentów.

47b. Trichlorobenzen
CAS nr 120-82-1

Nie może być wprowadzany do obrotu ani 
stosowany jako substancja lub składnik 
preparatów w stężeniu równym lub 
wyższym niż 0,1% masy bez względu na 
zastosowanie, z wyjątkiem zastosowania:
- produkt pośredni syntezy lub
- jako rozpuszczalnik w zamkniętych 
procesach chemicznych w reakcjach 
chlorowania
lub
dla celów produkcji 1,3,5-trinitro-2,4,6-
triaminobenzenu (TATB).

47c. Wielopierścieniowe węglowodory 
aromatyczne (WWA)
1. Benzo[a]piren (BaP)
CAS nr 50-32-8
2. Benzo[e]piren (BeP)CAS nr 192-97-2
3. Benzo[a]antracen (BaA)
CAS nr 56-55-3
4. Chryzen (CHR)
CAS nr 218-01-9
5. Benzo[b]fluoranten (BbFA)
CAS nr 205-99-2
6. Benzo[j]fluoranten (BjFA)CAS nr 205-
82-3
7. Benzo[k]fluoranten (BkFA)CAS nr 
207-08-9
8. Dibenzo[a, h]antracen (DBAhA)
CAS nr 53-70-3

1. Oleje-zmiękczacze nie mogą być 
wprowadzane do obrotu i używane do 
produkcji opon lub części opon, jeśli 
zawierają:
— więcej niż 1 mg/kg BaP lub
— więcej niż 10 mg/kg sumy wszystkich 
wymienionych WWA.
Wartości graniczne uważa się za 
zachowane, jeżeli zawartość ekstraktu 
wielopierścieniowych związków 
aromatycznych (WZA), oznaczonych 
według normy IP346: 1998 Instytutu 
Ropy Naftowej (wielopierścieniowe 
związki aromatyczne, zawartość w 
frakcjach naftowych – metoda ekstrakcji 
dimetylosulfotlenkiem), jest mniejsza niż 
3% masy, pod warunkiem że zgodność z 
wartościami granicznymi benzo-a-pirenu i 
wymienionych WWA, a także korelacja
zmierzonych wartości z ekstraktem WZA 
kontrolowana jest przez producenta lub 
importera co 6 miesięcy lub po każdej 
większej zmianie operacyjnej, cokolwiek 
nastąpi wcześniej.
2. Ponadto opony i bieżniki służące do 
bieżnikowania wyprodukowane po dniu 
1 stycznia 2010 r. nie mogą być 
wprowadzane do obrotu, jeśli zawierają 
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oleje-zmiękczacze w ilości przekraczającej 
wartości graniczne określone w ust. 1.Te 
wartości graniczne uważa się za 
zachowane, jeżeli związki chemiczne 
gumy wulkanizowanej nie przekraczają 
wartości granicznej 0,35 % tzw. „bay 
protons" przy wykorzystaniu pomiarów i 
obliczeń zgodnych z ISO 21461.
(Guma wulkanizowana – określanie 
aromatyczności oleju w składnikach 
chemicznych gumy wulkanizowanej).
3. W drodze odstępstwa, ust. 2 nie ma 
zastosowania do opon bieżnikowanych, 
jeżeli ich bieżnik nie zawiera olejów-
zmiękczaczy w ilości przekraczającej 
wartości graniczne określone w ust. 1.

47d. Następujące ftalany (lub inne 
numery CAS i EINECS odpowiadające 
tym substancjom): 
ftalan di(2-etyloheksylu) (DEHP)
CAS nr 117-81-7 Einecs nr 204-211-0 
ftalan dibutylu (DBP)
CAS nr 84-74-2 Einecs nr 201-557-4 
ftalan benzylu-butylu (BBP)
CAS nr 85-68-7 Einecs nr 201-622-7 

Nie mogą być stosowane jako substancje 
lub składniki preparatów, w stężeniu 
większym niż 0,1 % w stosunku do masy 
materiału z dodatkiem plastyfikatorów, w 
zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych 
dla dzieci.
Takie zabawki i artykuły pielęgnacyjne 
dla dzieci zawierające te ftalany w 
stężeniu przekraczającym powyższy limit 
nie mogą być wprowadzane do obrotu.

47e. Następujące ftalany (lub inne 
numery CAS i EINECS odpowiadające 
tym substancjom):
ftalan diizononylu (DINP)
CAS nr 28553-12-0 i 68515-48-0 Einecs 
nr 249-079-5 i 271-090-9
ftalan diizodecylu (DIDP)CAS nr 26761-
40-0 i 68515-49-1 Einecs nr 247-977-1 i 
271-091-4
ftalan dioktylu (DNOP) CAS nr 117-84-0 
Einecs nr 204-214-7

Nie mogą być stosowane jako substancje 
lub składniki preparatów, w stężeniu 
większym niż 0,1 % w stosunku do masy 
materiału z dodatkiem plastyfikatorów, w 
zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych 
dla dzieci, które mogą być przez nie brane 
do ust. Takie zabawki i artykuły 
pielęgnacyjne dla dzieci zawierające te 
ftalany w stężeniu przekraczającym 
powyższy limit nie mogą być wprowadzane 
do obrotu.

Do celów pkt. 47d i 47e „artykuły 
pielęgnacyjne dla dzieci" oznaczają 
wszelkie produkty przeznaczone do 
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ułatwienia snu, odpoczynku, higieny, 
karmienia dzieci lub ssania przez nie.
Najpóźniej do dnia 16 stycznia 2010 r. 
Komisja podda ponownej ocenie środki 
przewidziane w odniesieniu do pkt 47d i 
47e w świetle nowych informacji 
naukowych dotyczących substancji 
wymienionych w załączniku do niniejszej 
dyrektywy i ich substytutów oraz jeżeli 
będzie to uzasadnione, środki te zostaną 
odpowiednio zmienione.

Uzasadnienie

Wykaz ustanowiony w załączniku XVII powinien zostać zaktualizowany zgodnie z treścią 
najnowszych środków dotyczących ograniczeń w wykorzystywaniu niektórych substancji 
przyjętych przez Radę i Parlament.
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UZASADNIENIE

Wspólne stanowisko Rady odzwierciedla i pod pewnymi względami wzmacnia osiągniętą 
przez Parlament w pierwszym czytaniu pożądaną równowagę pomiędzy konkurencyjnością 
europejskiego przemysłu chemicznego a ochroną zdrowia ludzkiego i środowiska 
naturalnego.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje to podejście i uważa, że możliwe jest osiągnięcie 
porozumienia w drugim czytaniu, jeżeli tylko Rada i Komisja wysuną naprawdę 
konstruktywne argumenty w czasie negocjacji.

Mając ten cel na uwadze, sprawozdawca chciałby skoncentrować się na kilku kwestiach 
priorytetowych odnoszących się do celu rozporządzenia, których Rada nie uwzględniła w 
należyty sposób. Sprawozdawca zastrzega sobie prawo do poruszenia, w razie potrzeby,
również kilku mniej istotnych kwestii po przeprowadzeniu debat w komisji ENVI.

W związku z tym sprawozdawca zamierza ponownie przedłożyć szereg poprawek przyjętych 
przez Parlament znaczną większością głosów, ale nie uwzględnionych przez Radę we 
wspólnym stanowisku.

Głównym celem jest podkreślenie zasady zachowania przez producentów i importerów 
należytej staranności w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu kontroli substancji 
wprowadzanych do obrotu oraz właściwej komunikacji i wymiany informacji w związku z 
ryzykiem wynikającym z ich stosowania.

Druga seria poprawek, na których sprawozdawca chciałby się skoncentrować, dotyczy badań
substancji przeprowadzanych na zwierzętach. Sprawozdawca zamierza przede wszystkim 
zwiększyć rolę Europejskiego Centrum Zatwierdzania Alternatywnych Metod Badań 
(ECVAM) oraz poprzeć ideę zastąpienia badań na zwierzętach metodą alternatywną, jeżeli 
ECVAM potwierdzi jej naukową skuteczność. Ponownie złożone zostaną także poprawki 
odnoszące się do obowiązku przekazywania Agencji wyników badań lub informacji 
dotyczących substancji uzyskanych z wykorzystaniem badań na zwierzętach oraz wszystkich 
substancji, w przypadku których można było tych badań uniknąć, a także poprawki odnoszące 
się do ustanowienia Komitetu na rzecz Alternatywnych Metod Badań.

Sprawozdawca zamierza ponadto ponownie złożyć serię poprawek dotyczących zwiększenia 
wymiany informacji wymaganych do oceny zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i środowiska 
naturalnego stwarzanego przez substancje oraz ich wpływu w tym zakresie. W szczególności 
pozwoli to powrócić do kwestii ustanowienia europejskiego znaku jakości umożliwiającego 
oznaczanie i promowanie wyrobów, które na każdym etapie procesu produkcyjnego 
wytwarzano zgodnie z wymogami rozporządzenia REACH.

Zdaniem sprawozdawcy konieczne jest ulepszenie wspólnego stanowiska Rady poprzez 
ponowne złożenie poprawek mających na celu ułatwienie zarządzanie systemem REACH, 
szczególnie z uwagi na problemy w jego wdrażaniu, z jakimi będą się prawdopodobnie 
borykać małe i średnie przedsiębiorstwa. Z tego względu poprawki dotyczące ustanowienia 
mechanizmów pomocy i wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz przyjęcia przez 
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państwa członkowskie szczególnych środków pomocowych zostaną ponownie złożone.

Zdaniem sprawozdawcy priorytetem jest zwiększenie i skonkretyzowanie uprawnień 
Parlamentu w procesie tworzenia agencji oraz w monitorowaniu postępów w tym zakresie.

Ponownie złożonych zostanie również kilka innych poprawek dotyczących pewnych kwestii, 
w przypadku których wspólne stanowisko Rady mogłoby zdaniem sprawozdawcy zostać 
znacznie ulepszone zgodnie ze stanowiskiem Parlamentu z pierwszego czytania

Projekt zalecenia nie obejmuje poprawek przyjętych w pierwszym czytaniu, które dotyczą
udzielania zezwoleń na substancje. Sprawozdawca jest zdania, że w porównaniu ze wspólnym 
stanowiskiem, stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu jest bardziej 
rygorystyczne oraz spójne z głównym celem rozporządzenia – czyli zastąpieniem wysoce 
problematycznych substancji przez bezpieczniejsze substancje i technologie alternatywne. 
Dlatego należy przywrócić zapisy z pierwszego czytania. Ponadto różnice między tym 
stanowiskiem i stanowiskiem Rady wydają się możliwe do przezwyciężenia. Dlatego 
kompromis w tej istotnej dziedzinie należy uznać za możliwy i niezbędny. W związku z tym 
sprawozdawca zamierza, we współpracy z pozostałymi grupami politycznymi, podjąć próbę 
ustalenia najlepszej metody doprowadzenia do szerokiego porozumienia możliwego do 
osiągnięcia z Radą i Komisją.

Niezależnie od tego sprawozdawca zamierza przedłożyć ogół poprawek przyjętych przez 
Parlament w pierwszym czytaniu w tych dziedzinach, w których negocjacje służące 
osiągnięciu porozumienia jeszcze się nie rozpoczęły.


