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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
iększość 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 wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie klasyfikacji, etykietowania i pakowania substancji i mieszanin oraz 
zmieniającego dyrektywę 67/548/EWG i rozporządzenie (WE) nr 1907/2006
(COM(2007)0355 – C6-0197/2007 – 2007/0121(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2007)0355),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został 
przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0197/2007),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Rynku Wewnętrznego i 
Ochrony Konsumentów , jak również Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
(A6-0000/2008),

1. zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku 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 8 PREAMBUŁY

8) Konieczna jest zatem harmonizacja 
przepisów w zakresie klasyfikacji i 
etykietowania substancji i mieszanin w 
ramach Wspólnoty, uwzględniając kryteria 
klasyfikacji i zasady etykietowania GHS, 
lecz również wykorzystując 40 lat 
doświadczeń zdobytych poprzez wdrażanie 
istniejącego prawodawstwa 
wspólnotowego w zakresie chemikaliów i 
utrzymywanie wysokiego poziomu 
ochrony osiągniętego dzięki systemowi 

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

systemowi harmonizacji klasyfikacji i 
etykietowania, wspólnotowym klasom 
zagrożeń, które nie są jeszcze częścią 
GHS, oraz dzięki obecnie obowiązującym 
zasadom etykietowania i pakowania.

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania spójności z celami rozporządzenia.

Poprawka 2
PUNKT 13 PREAMBUŁY

13) Definicje terminów w niniejszym 
rozporządzeniu powinny być zgodne z 
definicjami określonymi w rozporządzeniu 
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 
2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, 
zatwierdzania i ograniczeń w odniesieniu 
do substancji chemicznych ustanawiającym 
Europejską Agencję ds. Chemikaliów i 
zmieniającym dyrektywę 1999/45/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady i 
uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) 
nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) 
nr 1488/94, jak i dyrektywę 
Rady 76/769/EWG oraz dyrektywy 
Komisji nr 91/155/EWG, 93/67/EWG, 
93/105/WE oraz 2000/21/WE 
(rozporządzenie Reach) oraz z definicjami 
określonymi na poziomie ONZ w GHS, w 
celu zapewnienia maksymalnej spójności 
stosowania prawodawstwa dotyczącego 
chemikaliów we Wspólnocie w kontekście 
handlu światowego. Z tego samego 
powodu klasy zagrożeń określone w GHS 
powinny zostać ujęte w niniejszym 
rozporządzeniu.

13) Określenia i definicje w niniejszym 
rozporządzeniu powinny być zgodne z 
definicjami określonymi w rozporządzeniu 
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 
2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, 
zatwierdzania i ograniczeń w odniesieniu 
do substancji chemicznych ustanawiającym 
Europejską Agencję ds. Chemikaliów i 
zmieniającym dyrektywę 1999/45/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady i 
uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) 
nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) 
nr 1488/94, jak i dyrektywę 
Rady 76/769/EWG oraz dyrektywy 
Komisji nr 91/155/EWG, 93/67/EWG, 
93/105/WE oraz 2000/21/WE 
(rozporządzenie Reach) oraz z definicjami 
określonymi na poziomie ONZ w GHS, w 
celu zapewnienia maksymalnej spójności 
stosowania prawodawstwa dotyczącego 
chemikaliów we Wspólnocie w kontekście 
handlu światowego. Z tego samego 
powodu klasy zagrożeń określone w GHS 
powinny zostać ujęte w niniejszym 
rozporządzeniu.

Uzasadnienie

W celu uniknięcia pomyłek określenia i definicje muszą być spójne z odpowiednim 
prawodawstwem europejskim.

Poprawka 3
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PUNKT 25 PREAMBUŁY

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

25) Nowe informacje i testy mające na 
celu określenie zagrożeń fizycznych 
powinny zawsze być wymagane, chyba że
odpowiednie i wiarygodne dane są już 
dostępne lub jeżeli przewidziane jest 
odstępstwo w części 2.

Uzasadnienie

Ważne jest zwrócenie uwagi na wiarygodność i charakter danych do wykorzystania. Testy 
mające na celu określenie zagrożeń fizycznych nie powinny być wykonywane na zwierzętach.

Poprawka 4
PUNKT 26 PREAMBUŁY

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

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

Uzasadnienie
W celu ochrony zdrowia ludzkiego wykonywanie testów na ludziach i innych naczelnych może 
okazać się konieczne. Testy te powinny jednakże ograniczać się do przypadków, gdy nie 
istnieją rozwiązania alternatywne. 

Poprawka 5
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PUNKT 31 PREAMBUŁY

31) Dla celów proporcjonalności i 
funkcjonalności należy określić ogólne 
wartości odcięcia zarówno dla 
zanieczyszczeń, dodatków i 
poszczególnych składników substancji oraz 
dla substancji w mieszaninach, precyzując 
w jakich sytuacjach informacje ich 
dotyczące należy uwzględniać w tworzeniu 
klasyfikacji substancji i mieszanin.

31) Dla celów proporcjonalności i 
funkcjonalności należy określić ogólne 
wartości odcięcia zarówno dla 
zidentyfikowanych zanieczyszczeń, 
dodatków i poszczególnych składników 
substancji oraz dla substancji w 
mieszaninach, precyzując w jakich 
sytuacjach informacje ich dotyczące należy 
uwzględniać w tworzeniu klasyfikacji 
substancji i mieszanin.

Uzasadnienie

Obecny załącznik VI do dyrektywy w sprawie substancji niebezpiecznych ( sekcja 1.7.2.1 ) 
wymaga klasyfikowania substancji, w których zanieczyszczenia, dodatki i poszczególne 
składniki występują w ilości równej lub wyższej od wyszczególnionych ograniczeń zgodnie z 
wymogami dyrektywy o preparatach niebezpiecznych. 

Poprawka 6
PUNKT 35 PREAMBUŁY

35) Dwoma elementami 
wykorzystywanymi do informowania o 
zagrożeniach związanych z substancjami i 
mieszaninami są etykiety i karty 
charakterystyki, o których mowa w 
rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006. 
Etykieta jest jedynym narzędziem 
służącym informowaniu konsumentów, 
ale może również służyć do zwrócenia 
uwagi pracowników na bardziej 
wyczerpujące informacje na temat 
substancji lub mieszanin zawarte w kartach 
charakterystyki. Ze względu na to, że 
przepisy odnoszące się do kart 
charakterystyki są zawarte w 
rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006, w 
którym karty charakterystyki są głównym 
narzędziem informacji w ramach łańcucha 
dostaw substancji, nie jest właściwe 
powtarzanie tych samych przepisów w 
niniejszym rozporządzeniu.

35) Dwoma ważnymi elementami 
wykorzystywanymi do informowania o 
zagrożeniach związanych z substancjami i 
mieszaninami są etykiety i karty 
charakterystyki, o których mowa w 
rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006. Z tych 
dwóch elementów jedynie etykietę łatwo 
jest wykorzystać do informowania
konsumentów, dlatego też musi ona być 
wystarczająco szczegółowa i zawierać 
istotne informacje o użytkowaniu 
produktu. Sprawą zasadniczą jest zatem, 
aby jak przewidziano w rozporządzeniu 
(WE) nr 1907/2006, agencja, w 
porozumieniu z właściwymi organami i 
zainteresowanymi podmiotami oraz 
odwołując się w razie potrzeby do 
najlepszych odnośnych praktyk, udzielała 
ogółowi konsumentów wskazówek 
dotyczących przekazywania informacji na 
temat zagrożeń i bezpiecznego 
użytkowania substancji chemicznych i 
mieszanin. Etykieta może również służyć 
do zwrócenia uwagi pracowników na 
bardziej wyczerpujące informacje na temat 
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substancji lub mieszanin zawarte w kartach 
charakterystyki. Ze względu na to, że 
przepisy odnoszące się do kart 
charakterystyki są zawarte w 
rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006, w 
którym karty charakterystyki są głównym 
narzędziem informacji w ramach łańcucha 
dostaw substancji, nie jest właściwe 
powtarzanie tych samych przepisów w
niniejszym rozporządzeniu.

Uzasadnienie

Właściwy i spójny system informowania dostarczy konsumentom koniecznych informacji i 
wskazówek umożliwiających im bezpieczne i skuteczne panowanie nad ryzykiem podczas 
użytkowania substancji, preparatów lub produktów zawierających chemikalia. Jest to również 
spójne z GHS, gdzie stwierdza się, że etykieta przeznaczona dla konsumentów musi być 
„wystarczająco szczegółowa i zawierać istotne informacje o użytkowaniu produktu”.

Poprawka 7
PUNKT 35 A PREAMBUŁY (nowy)

35a) W celu zagwarantowania 
dostarczania konsumentom właściwych i 
wyczerpujących informacji na temat 
zagrożeń i bezpiecznego stosowania 
chemikaliów i mieszanin należy 
promować wykorzystywanie i 
rozpowszechnianie stron internetowych 
oraz bezpłatnych numerów 
telefonicznych, szczególnie w odniesieniu 
do dostarczania informacji na temat 
specyficznych rodzajów opakowań.

Uzasadnienie

Gdy duża ilość informacji jest wydrukowana na opakowaniu, które jest zbyt małe lub w inny 
sposób niemożliwe do wykorzystania do celów informowania, nie ma pewności, że konsument 
weźmie je pod uwagę. Adres strony internetowej lub bezpłatny numer telefonu byłby widoczny 
nawet na małych opakowaniach i mógłby stanowić użyteczny alternatywny sposób uzyskania 
przez konsumenta potrzebnych informacji.

Poprawka 8
PUNKT 41 PREAMBUŁY

41) Zasady etykietowania zawarte w 41) Zasady etykietowania zawarte w 
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niniejszym rozporządzeniu nie powinny 
naruszać przepisów dyrektywy 
Rady 91/414/EWG dotyczącej 
wprowadzania do obrotu środków ochrony 
roślin oraz dyrektywy 98/8/WE dotyczącej 
wprowadzania do obrotu produktów 
biobójczych.

niniejszym rozporządzeniu nie powinny 
naruszać przepisów dyrektywy 
Rady 91/414/EWG dotyczącej 
wprowadzania do obrotu środków ochrony 
roślin, dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 98/8/WE dotyczącej 
wprowadzania do obrotu produktów 
biobójczych oraz rozporządzenia (WE) nr 
648/2004 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie 
detergentów1.
_______

1 Dz.U. L 104 z 8.4.2004, str. 1. Rozporządzenie 
zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) 
nr 907/2006 (Dz.U. L 168 z 21.6.2006 r., str. 5).

Uzasadnienie
Rozporządzenie w sprawie detergentów zawiera szczególne przepisy dotyczące etykietowania 
detergentów, których należy przestrzegać.

Poprawka 9
PUNKT 46 PREAMBUŁY

26) Aby wewnętrzny rynek substancji i 
mieszanin mógł funkcjonować, przy 
jednoczesnym zapewnieniu wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia ludzi i 
środowiska, należy ustanowić zasady 
dotyczące wykazu klasyfikacji i 
etykietowania. Agencja powinna być 
powiadamiana o sklasyfikowaniu i 
etykietowaniu jakiejkolwiek substancji 
wprowadzonej do obrotu, aby je zawrzeć w 
wykazie.

26) Aby wewnętrzny rynek substancji i 
mieszanin mógł funkcjonować, przy 
jednoczesnym zapewnieniu wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia ludzi i 
środowiska, należy ustanowić zasady 
dotyczące wykazu klasyfikacji i 
etykietowania. Agencja powinna być 
powiadamiana o sklasyfikowaniu i 
etykietowaniu jakiejkolwiek substancji 
wprowadzonej do obrotu -w przypadku 
substancji podlegających rejestracji dla 
ilości wynoszących 1 tonę rocznie lub 
więcej na mocy rozporządzenia (WE) nr 
1907/2006 - aby je zawrzeć w wykazie.

Uzasadnienie

Artykuł 6 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 ustanawia obowiązek rejestracji substancji 
powyżej progu jednej tony. W świetle przepisów rozporządzenia REACH oraz szczegółowych 
ocen, na podstawie których próg ten został ustalony, taki sam próg powinien mieć 
zastosowanie w odniesieniu do dostarczania agencji informacji wymaganych przez system 
GHS. 
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Poprawka 10
PUNKT 55 PREAMBUŁY

55) W celu zapewnienia przejrzystości, 
bezstronności i spójności na poziomie 
działań wykonawczych państw 
członkowskich, konieczne jest aby 
ustanowiły one właściwe ramy w celu 
nałożenia skutecznych, proporcjonalnych i 
zniechęcających kar za nieprzestrzeganie 
niniejszego rozporządzenia, jako że jego 
nieprzestrzeganie może powodować 
szkody dla zdrowia ludzi i środowiska.

55) W celu zapewnienia przejrzystości, 
bezstronności i spójności na poziomie 
działań wykonawczych państw 
członkowskich, konieczne jest aby 
ustanowiły one właściwe ramy w celu 
nałożenia skutecznych, proporcjonalnych i 
zniechęcających kar za nieprzestrzeganie 
niniejszego rozporządzenia, jako że jego 
nieprzestrzeganie może powodować 
szkody dla zdrowia ludzi i środowiska.
Państwa członkowskie powinny także 
ustanowić skuteczny system nadzoru i 
kontroli.

Uzasadnienie

Skuteczny system nadzoru i kontroli jest konieczny, aby ustanowiony na mocy niniejszego 
rozporządzenia system był skuteczny.

Poprawka 11
PUNKT 64 PREAMBUŁY

64) W szczególności należy przyznać 
Komisji uprawnienia do dostosowywania 
niniejszego rozporządzenia do postępu 
technicznego, w tym do włączania zmian w 
GHS wprowadzonych na poziomie ONZ. 
Dostosowania do postępu technicznego 
powinny być realizowane dwa razy do 
roku na poziomie ONZ. Ponadto Komisji 
powinny zostać nadane uprawnienia do 
podejmowania decyzji w sprawie 
zharmonizowanej klasyfikacji i 
etykietowania określonych substancji. 
Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i 
mają na celu zmianę elementów innych niż 
istotne niniejszego rozporządzenia, środki 
te powinny zostać przyjęte zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, określoną w art. 5a decyzji 
1999/468/WE.

64) W szczególności należy przyznać 
Komisji uprawnienia do dostosowywania 
niniejszego rozporządzenia do postępu 
technicznego i naukowego, w tym do 
włączania zmian w GHS wprowadzonych 
na poziomie ONZ. Dostosowania do 
postępu technicznego i naukowego 
powinny być realizowane dwa razy do 
roku na poziomie ONZ. Rozwijanie i 
walidacja nowych metod testowania 
powinny także być odzwierciedlone w 
niniejszym rozporządzeniu. Ponadto 
Komisji powinny zostać nadane 
uprawnienia do podejmowania decyzji w 
sprawie zharmonizowanej klasyfikacji i 
etykietowania określonych substancji. 
Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i 
mają służyć zmianie innych niż istotne 
elementów niniejszego rozporządzenia, 
muszą zostać przyjęte zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, 
przewidzianą w art. 5a decyzji 
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1999/468/WE.

Uzasadnienie

W dziedzinie chemikaliów dokonuje się szybki postęp naukowy i techniczny. Konieczne jest 
przystosowanie rozporządzenia do rozwoju naukowego, w tym dotyczącego metod testowania.

Poprawka 12
ARTYKUŁ 1 USTĘP 1 LITERA A)

a) zharmonizowanie klasyfikacji substancji 
i mieszanin oraz zasad etykietowania i 
pakowania niebezpiecznych substancji i 
mieszanin;

a) zharmonizowanie kryteriów i 
klasyfikacji substancji i mieszanin oraz 
zasad etykietowania i pakowania 
niebezpiecznych substancji i mieszanin;

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania spójności z celami rozporządzenia.

Poprawka 13
ARTYKUŁ 1 USTĘP 2 LITERA D)

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

d) substancji i mieszanin służących 
badaniom naukowym i rozwojowi lub 
ukierunkowanym na proces badaniom i 
rozwojowi, niewprowadzanych do obrotu 
lub wprowadzanych w ilości poniżej 1 
tony rocznie na dostawcę.

Uzasadnienie

Zadania naukowe i rozwój mogą doprowadzić do zidentyfikowania bezpieczniejszych i mniej 
zanieczyszczających rozwiązań alternatywnych. W związku z tym zgodnie z przepisami 
REACH ilości substancji i mieszanin poniżej danego progu, przeznaczonych do badań 
naukowych i rozwoju, nie powinny wchodzić w zakres rozporządzenia.

Poprawka 14
ARTYKUŁ 2 PUNKT 4 A (nowy)
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4a) Termin „preparat” oznacza 
mieszaninę lub roztwór składający się z 
dwóch lub większej liczby substancji; 
„mieszanina” i „preparat” oznaczają to 
samo.

Uzasadnienie

W celu zapewnienia kompletności dołączona została definicja mieszanin, oparta o definicję 
preparatów już zawartą w przepisach REACH. Termin „mieszanina” jest synonimem terminu 
„preparat”.

Poprawka 15
ARTYKUŁ 3 USTĘP 2 WPROWADZENIE

2. Substancja lub mieszanina spełniająca 
kryteria jakiejkolwiek z następujących klas 
lub kategorii zagrożeń określonych w 
załączniku I jest niebezpieczna.

2. Substancja lub mieszanina spełniająca 
kryteria jakiejkolwiek z następujących klas 
lub kategorii zagrożeń określonych w 
załączniku I jest niebezpieczna w 
rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 
1907/2006 i do celów związanych z nim 
przepisów.

Uzasadnienie

W celu dostosowania przepisu do przepisów rozporządzenia REACH (WE 1907/2006) i 
uniknięcia w ten sposób pomyłki co do znaczenia pojęć „zagrożenie” i „niebezpieczeństwo”.

Poprawka 16
ARTYKUŁ 3 USTĘP 3

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

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

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę międzynarodowy zakres rozporządzenia, rolą Komisji w tym kontekście jest 
włączanie.
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Poprawka 17
ARTYKUŁ 5 USTĘP 1 LITERA B)

b) dane epidemiologiczne i doświadczenie 
w zakresie skutków dla ludzi;

b) wiarygodne dane epidemiologiczne i 
naukowo poświadczone doświadczenie w 
zakresie skutków stosowania substancji u
ludzi (np. dane z zakładów pracy lub z baz 
danych z informacjami o wypadkach lub z 
badań perspektywicznych);

Uzasadnienie

Ważne jest zwrócenie uwagi na wiarygodność i charakter danych do wykorzystania oraz na 
dostępność danych z międzynarodowo uznanych programów lub źródeł.

Poprawka 18
ARTYKUŁ 5 USTĘP 1 LITERA C A) (nowy)

ca) wszelkie inne informacje uzyskiwane 
za pomocą międzynarodowych programów 
chemicznych.

Uzasadnienie

Ważne jest zwrócenie uwagi na wiarygodność i charakter danych do wykorzystania oraz na 
dostępność danych z międzynarodowo uznanych programów lub źródeł.

Poprawka 19
ARTYKUŁ 6 USTĘP 1

1. Dostawca mieszaniny określa stosowne 
dostępne informacje w celu stwierdzenia 
czy mieszanina stwarza zagrożenie 
fizyczne, zagrożenie dla zdrowia ludzi lub 
środowiska, o którym mowa w 
załączniku I, a zwłaszcza:

1. Dostawca mieszaniny określa stosowne 
dostępne informacje w celu stwierdzenia 
czy mieszanina stwarza zagrożenie 
fizyczne, zagrożenie dla zdrowia ludzi lub 
środowiska, o którym mowa w 
załączniku I, a zwłaszcza:

a) dane wygenerowane zgodnie z 
jakimikolwiek metodami, wymienionymi 
w art. 8 ust. 3 na temat samej mieszaniny 
lub substancji w niej zawartych;

a) dane wygenerowane zgodnie z 
jakimikolwiek metodami, wymienionymi 
w art. 8 ust. 3 na temat samej mieszaniny 
lub substancji w niej zawartych;

b) dane epidemiologiczne i doświadczenie 
w zakresie skutków dla ludzi dotyczące 
samej mieszaniny lub substancji w niej 
zawartych;

b) wiarygodne dane epidemiologiczne i 
naukowo poświadczone doświadczenie w 
zakresie skutków dla ludzi dotyczące samej 
mieszaniny lub substancji w niej zawartych 
(np. dane z zakładów pracy lub z baz 
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danych z informacjami o wypadkach lub z 
badań perspektywicznych);

c) wszelkie inne informacje wygenerowane 
zgodnie z sekcją 1 załącznika XI do 
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 
dotyczące samej mieszaniny lub substancji 
w niej zawartych.

c) wszelkie inne informacje wygenerowane 
zgodnie z sekcją 1 załącznika XI do 
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 
dotyczące samej mieszaniny lub substancji 
w niej zawartych.

ca) wszelkie inne informacje uzyskiwane 
za pomocą międzynarodowych programów 
chemicznych w zakresie samej mieszaniny 
lub substancji w niej zawartych;
cb) informacje na temat składu i 
klasyfikacji istniejących mieszanin w 
obrębie grupy podobnych mieszanin.

Informacje te odnoszą się do formy lub 
stanu fizycznego, w jakim mieszanina jest 
wykorzystywana, lub w którym oczekuje 
się, że będzie stosowana po wprowadzeniu 
do obrotu.

Informacje te odnoszą się, w odpowiednich 
przypadkach, do formy lub stanu 
fizycznego, w jakim mieszanina jest 
wykorzystywana, lub w którym oczekuje 
się, że będzie stosowana po wprowadzeniu 
do obrotu.

Uzasadnienie

Ważne jest zwrócenie uwagi na wiarygodność i charakter danych do wykorzystania oraz na 
dostępność danych z międzynarodowo uznanych programów lub źródeł.

Poprawka 20
ARTYKUŁ 6 USTĘP 2

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, jeżeli 
dostępne są informacje dotyczące samej 
mieszaniny, o których mowa w ust. 1 lit. 
a), a dostawca ustalił, że są one stosowne i 
wiarygodne, wówczas dostawca 
wykorzystuje te informacje do celów 
oceny, zgodnie z rozdziałem 2.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, jeżeli 
dostępne są informacje dotyczące samej 
mieszaniny, o których mowa w ust. 1, a 
dostawca ustalił, że są one stosowne i 
wiarygodne, wówczas dostawca 
wykorzystuje te informacje do celów 
oceny, zgodnie z rozdziałem 2.

Uzasadnienie

Odniesienie powinno być uczynione do ust. 1 jako całości w celu objęcia wszystkich 
dostępnych odpowiednich danych.

Poprawka 21
ARTYKUŁ 7 USTĘP 1
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1. W przypadku przeprowadzania nowych 
badań dla celów niniejszego 
rozporządzenia, badania na zwierzętach w 
rozumieniu dyrektywy 86/609/EWG 
przeprowadza się wyłącznie wówczas, gdy 
nie istnieje żadna inna możliwość.

1. W przypadku przeprowadzania nowych 
badań dla celów niniejszego 
rozporządzenia, badania na zwierzętach w 
rozumieniu dyrektywy 86/609/EWG 
przeprowadza się wyłącznie wówczas, gdy 
nie istnieje żadna inna możliwość, która 
zapewnia ten sam poziom wiarygodności i 
jakości danych.

Metody testowania podlegają regularnym 
przeglądom i udoskonaleniom w celu 
zmniejszenia ilości badań 
przeprowadzanych na zwierzętach 
kręgowych oraz liczby wykorzystywanych 
zwierząt. 

Uzasadnienie

Konieczne jest przypomnienie w tym miejscu zobowiązania do zmniejszenia ilości badań 
przeprowadzanych na zwierzętach.

Poprawka 22
ARTYKUŁ 7 USTĘP 2

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

2. Testy na ludziach i innych naczelnych 
powinny być wykonywane do celów 
niniejszego rozporządzenia jedynie wtedy, 
gdy nie istnieje dla nich alternatywa. Nie 
powinno się ich wykonywać w celu 
negowania innych danych.

Uzasadnienie

Testy na ludziach i innych naczelnych powinny być ograniczone do przypadków, kiedy 
informacje niezbędne do ochrony zdrowia ludzkiego nie mogą być uzyskane w żaden inny 
wiarygodny sposób..

Poprawka 23
ARTYKUŁ 8 USTĘP 3 LITERA C)

c) w odniesieniu do zagrożenia dla zdrowia 
i środowiska naturalnego, o którym mowa 
w części 3 i 4 załącznika I, uznanych 
zasad naukowych lub metod 
zatwierdzonych zgodnie z procedurami 
międzynarodowymi.

c) w odniesieniu do zagrożenia dla zdrowia 
i środowiska naturalnego, o którym mowa 
w części 3 i 4 załącznika I, zgodnie z 
solidnymi zasadami naukowymi, najlepiej 
uznanymi międzynarodowo lub metodami
zatwierdzonymi zgodnie z procedurami 
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międzynarodowymi.

Uzasadnienie

W celu zidentyfikowania zagrożeń dla zdrowia i środowiska naturalnego należy odwołać się 
do solidnych i międzynarodowo uznanych zasad naukowych.

Poprawka 24
ARTYKUŁ 11 USTĘP 1

1. W przypadku, gdy substancja zawiera w 
postaci zanieczyszczenia, dodatku lub 
pojedynczego składnika inną substancję 
sklasyfikowaną jako niebezpieczna, 
informacje te należy uwzględnić w celu 
klasyfikacji, jeżeli stężenie 
zanieczyszczenia, dodatku lub 
pojedynczego składnika jest większe lub 
równe jego wartości odcięcia, o której 
mowa w ust. 3.

1. W przypadku, gdy substancja zawiera w 
postaci zidentyfikowanego 
zanieczyszczenia, dodatku lub 
pojedynczego składnika inną substancję 
sklasyfikowaną jako niebezpieczna, 
informacje te należy uwzględnić w celu 
klasyfikacji, jeżeli stężenie 
zanieczyszczenia, dodatku lub 
pojedynczego składnika jest większe lub 
równe jego wartości odcięcia, o której 
mowa w ust. 3.

Uzasadnienie

Obecny załącznik VI do dyrektywy w sprawie substancji niebezpiecznych ( sekcja 1.7.2.1) 
wymaga klasyfikowania substancji, w których zanieczyszczenia, dodatki i poszczególne 
składniki występują w ilości równej lub wyższej od wyszczególnionych ograniczeń zgodnie z 
wymogami dyrektywy o preparatach niebezpiecznych. Powyższe zostało uznane za stosowne 
do klasyfikacji wielu substancji złożonych o różnym poziomie zanieczyszczenia lub składników 
i wobec niemożliwości identyfikacji ich wszystkich.

Sformułowanie użyte we wniosku automatycznie doprowadziłoby do określenia niższych 
wartości odcięcia, bez względu na uzasadnienie. 

Poprawka 25
ARTYKUŁ 11 USTĘP 2

2. W przypadku, gdy mieszanina zawiera 
jako składnik lub w postaci 
zanieczyszczenia, dodatku lub 
pojedynczego składnika substancję 
sklasyfikowaną jako niebezpieczna, 
informacje te należy uwzględnić w celu 
klasyfikacji, jeżeli stężenie tej substancji 
jest większe lub równe jej wartości 
odcięcia, o której mowa w ust. 3.

2. W przypadku, gdy mieszanina zawiera 
jako składnik lub w postaci 
zidentyfikowanego zanieczyszczenia, 
dodatku lub pojedynczego składnika 
substancję sklasyfikowaną jako 
niebezpieczna, informacje te należy 
uwzględnić w celu klasyfikacji, jeżeli 
stężenie tej substancji jest większe lub 
równe jej wartości odcięcia, o której mowa 
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w ust. 3.

Uzasadnienie

Obecny załącznik VI do dyrektywy w sprawie substancji niebezpiecznych ( sekcja 1.7.2.1) 
wymaga klasyfikowania substancji, w których zanieczyszczenia, dodatki i poszczególne 
składniki występują w ilości równej lub wyższej od wyszczególnionych ograniczeń zgodnie z 
wymogami dyrektywy o preparatach niebezpiecznych. Powyższe zostało uznane za stosowne 
do klasyfikacji wielu substancji złożonych o różnym poziomie zanieczyszczenia lub składników 
i wobec niemożliwości identyfikacji ich wszystkich.

Sformułowanie użyte we wniosku automatycznie doprowadziłoby do określenia niższych 
wartości odcięcia, bez względu na uzasadnienie.

Poprawka 26
ARTYKUŁ 26 USTĘP 2 AKAPIT 2

Wysokość opłaty ustala Komisja zgodnie 
z procedurą, o której mowa w art. 54 ust. 2.

Wysokość opłaty ustala Komisja zgodnie 
z procedurą, o której mowa w art. 54 ust. 2. 
Obniżona opłata jest ustalana dla MiŚP.

Uzasadnienie

Zważywszy implikacje finansowe REACHa oraz przepisów GHS dla MiŚP, powinny one 
płacić niższą stawkę.

Poprawka 27
ARTYKUŁ 26 USTĘP 4 A (nowy)

4a. Dostawca niezwłocznie informuje 
agencję, czy klasyfikacja substancji lub
mieszaniny jest przystosowana zgodnie z 
art. 15. Jeżeli ich zaklasyfikowanie 
zmienia się na klasę zagrożenia 3.5., 3.6 
lub 3.7 załącznika I, agencja ponownie 
rozważa decyzję o stosowaniu klauzuli 
poufności.

Uzasadnienie

Konieczne jest przewidzenie sytuacji, w której zaklasyfikowanie substancji lub mieszaniny, dla 
których zagwarantowana była pewna poufność co do tożsamości chemicznej, ulega zmianie. 
Jeżeli klasyfikacja zmienia się na CMR, agencja musi ponownie rozważyć decyzję o 
poufności.
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Poprawka 28
ARTYKUŁ 31 USTĘP 2 CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

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

2. Na wniosek Komisji lub w 
odpowiednich przypadkach państwa 
członkowskiego agencja opracowuje i 
przedstawia Komisji projekt następujących 
wyjątków od obowiązku etykietowania
(wraz z zasadami stosowania), o którym 
mowa w art. 17 i 34:

Uzasadnienie

W celu ułatwienia MiŚP wdrażania przepisów państwa członkowskie powinny również 7.2.1) 
móc zwracać się w stosownych przypadkach do agencji o projekt wyjątków, który agencja 
każdorazowo przedstawia Komisji. 

Poprawka 29
ARTYKUŁ 31 USTĘP 2 A (nowy)

2a. Bez uszczerbku dla ust. 1 i 2 z 
ostrzeżeniami o zagrożeniu dotyczącymi 
substancji lub mieszanin w małych lub 
nieodpowiednich opakowaniach można 
zapoznać się za pośrednictwem strony 
internetowej lub dzwoniąc pod bezpłatny 
numer telefonu, które to informacje 
wydrukowane są na opakowaniu. W 
przypadku, gdy substancja lub mieszanina 
stanowi zagrożenie, na etykiecie należy 
umieścić odpowiedni piktogram 
informujący.

Uzasadnienie

Gdy duża ilość informacji jest wydrukowana na opakowaniu, które jest zbyt małe lub w inny 
sposób niemożliwe do wykorzystania do celów informowania, nie ma pewności, że konsument 
weźmie je pod uwagę. Adres strony internetowej lub bezpłatny numer telefonu byłby widoczny 
nawet na małych opakowaniach i mógłby stanowić użyteczny alternatywny sposób uzyskania 
przez konsumenta potrzebnych informacji. Kolejnym krokiem zapobiegawczym jest 
obowiązkowe umieszczenie na wszystkich substancjach niebezpiecznych piktogramu 
informującego o zagrożeniu.

Poprawka 30
ARTYKUŁ 31 USTĘP 2 B (nowy)
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2b. Nie jest wymagane etykietowanie 
poszczególnych pakietów użytkowych (lub 
pakietów jednorazowych lub 
poszczególnych porcji lub dawek 
jednostkowych), które przechowywane są 
w opakowaniu oznakowanym zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem, wyjmowane 
są jedynie w celu ich wykorzystania 
zgodnie z instrukcją działania lub 
użytkowania i są one natychmiast 
opróżniane.

Uzasadnienie

Tym dwóm kategoriom zagrożeń nie towarzyszą piktogramy; jeżeli na opakowaniu brakuje 
ostrzeżenia o zagrożeniu, użytkownicy nie będą świadomi istnienia tego szczególnego 
zagrożenia. Proponowana poprawka odzwierciedla obecną praktykę w dyrektywie o 
preparatach niebezpiecznych, stosowaną do mieszanin z kategorii R10 lub R52/53, tj. 
klasyfikację, której nie towarzyszą symbole informujące o zagrożeniu.

Wyjaśnia sytuację dotyczącą mieszanin dostarczanych w formie pojedynczych dawek, gdy 
produkt (np. tabletka) przeznaczony jest a) jedynie do jednorazowego użycia i b) zostanie 
wyjęty z zewnętrznego opakowania bezpośrednio przed użyciem, i c) wszystkie instrukcje (i 
inne oznakowania) znajdują się na opakowaniu zewnętrznym.

Poprawka 31
ARTYKUŁ 33

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

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

Dostawca mieszaniny, o której mowa w
art. 24 aktualizuje etykietę niezwłocznie 
po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian do 
klasyfikacji substancji i etykietowania 
mieszaniny.
Niniejszy artykuł pozostaje bez uszczerbku 
dla dyrektyw 91/414/WE i 98/8/WE.

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

Uzasadnienie

Wszelkie zmiany w klasyfikacji substancji i mieszanin powinny prowadzić do niezwłocznego 
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uaktualniania etykiet. Dostawca powinien reagować możliwie najszybciej, lecz nawet w 
najmniej pilnych przypadkach (np. uaktualnienie adresu pocztowego wytwórcy) przed 
upływem jasno określonego terminu.

Dla bezpieczeństwa etykiety powinny być aktualizowane możliwie najszybciej po dokonaniu 
tego rodzaju zmian.

Poprawka 32
ARTYKUŁ 36 USTĘP 1 AKAPIT 1

1. Jeżeli zastosowano zarówno opakowanie 
zewnętrzne, jak i wewnętrzne, a na 
opakowaniu zewnętrznym nie widnieje 
piktogram zgodny z zasadami dotyczącymi 
transportu towarów niebezpiecznych, o 
którym mowa w rozporządzeniu (EWG) 
nr 3922/91 oraz dyrektywach 94/55/WE, 
96/49/WE i 2002/59/WE, wówczas 
zarówno opakowanie zewnętrzne jak i 
wewnętrzne jest etykietowane zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem.

1. Jeżeli zastosowano zarówno opakowanie 
zewnętrzne, jak i wewnętrzne, wymogi 
związane z etykietowaniem uważa się za 
spełnione, jeżeli opakowanie zewnętrzne 
etykietowane jest zgodnie z zasadami 
dotyczącymi transportu towarów 
niebezpiecznych, o którym mowa w 
rozporządzeniu (EWG) nr 3922/91 oraz 
dyrektywach 94/55/WE, 96/49/WE i 
2002/59/WE, a opakowanie lub 
opakowania wewnętrzne są etykietowane 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Uzasadnienie

Poprawka zgodna z obecnymi przepisami dyrektywy o preparatach niebezpiecznych.

Poprawka 33
ARTYKUŁ 36 USTĘP 2A (nowy)

2a. Jeżeli niezbędna etykieta na 
opakowaniu wewnętrznym jest wyraźnie 
widoczna, ponieważ opakowanie 
zewnętrzne jest przezroczyste (np. folia 
obkurczająca), nie jest wymagane 
dodatkowe etykietowanie opakowania 
zewnętrznego.

Uzasadnienie

Jeżeli opakowanie zewnętrzne jest przezroczyste, nie ma potrzeby dodatkowego umieszczania 
na nim etykiety, co poza wszystkim mogłoby prowadzić do zamieszania.

Poprawka 34
ARTYKUŁ 36 A (nowy)
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Artykuł 36a
Guidance by the Agency

1. Niezależnie od zasad etykietowania 
przewidzianych w tytule III dostawca 
substancji lub mieszaniny przeznaczonej 
do użytku przez ogół społeczeństwa 
umieszcza na produkcie etykiety zgodnie 
ze wskazówkami agencji dotyczącymi 
przekazywania ogółowi społeczeństwa 
informacji na temat zagrożeń i 
bezpiecznego użytkowania substancji 
chemicznych i mieszanin, jak 
przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 
1907/2006.
2. Agencja udziela wskazówek, o których 
mowa w ust. 1 powyżej, w porozumieniu z 
właściwymi organami i zainteresowanymi 
podmiotami oraz odwołując się w razie 
potrzeby do najlepszych odnośnych 
praktyk. Wskazówki te będą dostępne w 
ciągu 18 miesięcy od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Właściwe informowanie konsumentów jest niezbędne dla zapewnienia wyższego poziomu 
ochrony i bezpieczeństwa. Właściwy i spójny system informowania dostarczy konsumentom 
żądanych informacji i wskazówek umożliwiających im bezpieczne i skuteczne panowanie nad 
ryzykiem podczas użytkowania produktów zawierających chemikalia.

Poprawka 35
ARTYKUŁ 37 USTĘP 2

2. Opakowania w formie pojemników 
zawierające niebezpieczną substancję lub 
mieszaninę sprzedawaną lub udostępnianą 
ogółowi społeczeństwa nie mogą mieć 
kształtu lub dekoracji graficznej mogącej 
przyciągnąć lub wzbudzić aktywną 
ciekawość dzieci, lub wprowadzać w błąd 
konsumentów, ani wyglądu lub oznaczenia 
używanych dla środków spożywczych lub 
pasz zwierzęcych, albo produktów 
medycznych lub kosmetycznych.

2. Opakowania w formie pojemników 
zawierające niebezpieczną substancję lub 
mieszaninę sprzedawaną lub udostępnianą 
ogółowi społeczeństwa nie mogą mieć 
kształtu lub dekoracji graficznej mogącej 
przyciągnąć lub wzbudzić aktywną 
ciekawość dzieci, lub wprowadzać w błąd 
konsumentów, ani wyglądu lub oznaczenia 
używanych dla środków spożywczych lub 
pasz zwierzęcych, albo produktów 
medycznych lub kosmetycznych, co 
mogłoby wprowadzać w błąd 
konsumentów.
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Jeżeli pojemniki takie spełniają wymogi 
przewidziane w sekcji 3.1.1 załącznika II, 
są wyposażone w zamknięcie, którego 
dzieci nie są w stanie otworzyć, zgodnie z 
przepisami w sekcji 3.1.2, 3.1.3 i 3.1.4.2 
załącznika II.

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

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

Jeżeli pojemniki spełniają wymogi 
przewidziane w sekcji 3.2.1 załącznika II, 
są wyposażone w znaki ostrzegające o 
niebezpieczeństwie wyczuwalne dotykiem, 
zgodnie z przepisami sekcji 3.2.2 
załącznika II, chyba że do mieszaniny 
mają zastosowanie szczególne przepisy 
dotyczące opakowań ujęte w odrębnej 
dyrektywie lub rozporządzeniu UE.

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania właściwego poziomu ochrony wszelkie przepisy mające 
zastosowanie do indywidualnych grup substancji lub mieszanin muszą pozostać w mocy.

Poprawka 36
ARTYKUŁ 40 USTĘP 1 LITERA E)

e) wszelkie inne parametry umożliwiające 
przeprowadzenie oceny zagrożenia dla 
zdrowia lub środowiska, jakie stanowią 
mieszaniny zawierające omawianą 
substancję niebezpieczną lub substancje 
zawierające takie substancje niebezpieczne 
w postaci zanieczyszczeń, dodatków i 
składników, jeśli ma to zastosowanie.

e) wszelkie inne parametry umożliwiające 
przeprowadzenie oceny zagrożenia dla 
zdrowia lub środowiska, jakie stanowią 
mieszaniny zawierające omawianą 
substancję niebezpieczną lub substancje 
zawierające takie substancje niebezpieczne 
w postaci zidentyfikowanych 
zanieczyszczeń, dodatków i składników, 
jeśli ma to zastosowanie.

Uzasadnienie

Obecny załącznik VI do dyrektywy w sprawie substancji niebezpiecznych ( sekcja 1.7.2.1) 
wymaga klasyfikowania substancji, w których zanieczyszczenia, dodatki i poszczególne 
składniki występują w ilości równej lub wyższej od wyszczególnionych ograniczeń zgodnie z 
wymogami dyrektywy o preparatach niebezpiecznych. 7/2006. Powyższe zostało uznane za 
stosowne do klasyfikacji wielu substancji złożonych o różnym poziomie zanieczyszczenia lub 
składników i wobec niemożliwości identyfikacji ich wszystkich.

Sformułowanie użyte we wniosku automatycznie doprowadziłoby do określenia niższych 
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wartości odcięcia, bez względu na uzasadnienie.

Poprawka 37
ARTYKUŁ 41 USTĘP 1 CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

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

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

Uzasadnienie

Artykuł 6 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 ustanawia obowiązek rejestracji substancji 
powyżej progu jednej tony. W świetle przepisów rozporządzenia REACH oraz szczegółowych 
ocen, na podstawie których próg ten został ustalony, taki sam próg powinien mieć 
zastosowanie w odniesieniu do dostarczania agencji informacji wymaganych przez system 
GHS.

Poprawka 38
ARTYKUŁ 43 USTĘP 1 AKAPIT 3

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

Zawarte w wykazie informacje odnoszące 
się do informacji, o których mowa w 
art. 119 ust. 1 rozporządzenia (WE) 
nr 1907/2006 są dostępne publicznie, 
chyba że dostawca przedstawił zgodnie z 
art. 26 wniosek, który został przyjęty przez 
agencję. Agencja udostępnia inne 
informacje o każdej substancji znajdującej 
się w wykazie podmiotom zgłaszającym i 
rejestrującym, które przedłożyły 
informacje na temat tej substancji zgodnie 
z art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 



PR\700983PL.doc 25/30 PE398.679v01-00

PL

art. 118 tego rozporządzenia. 1907/2006. Ponadto udostępnia te 
informacje innym stronom z zastrzeżeniem 
art. 118 tego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Należy zagwarantować możliwość składania wniosków dotyczących praw własności 
intelektualnej.

Poprawka 39
ARTYKUŁ 45

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

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

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

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

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

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

3a. Co roku państwa członkowskie 
przesyłają do europejskiej bazy danych nt. 
obrażeń, powstałej w ramach programu 
EHLASS (Europejski program
monitorowania wypadków mających 
miejsce w domu i w czasie wolnym) dane 
zawierające liczbę wypadków oraz będące 
ich powodem mieszaniny, w stosunku do 
których upoważnione organy prowadziły 
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dochodzenia medyczne związane z 
metodami i środkami leczenia.

Uzasadnienie

Prawa własności intelektualnej muszą być zagwarantowane. Jednocześnie należy zbierać i 
upowszechniać dane dotyczące obrażeń.

Poprawka 40
ARTYKUŁ 46 USTĘP 1

1. Państwa członkowskie wprowadzają 
wszelkie niezbędne środki, włącznie z 
utrzymywaniem systemu kontroli 
urzędowych, w celu zagwarantowania, że 
substancje i mieszaniny są wprowadzane 
do obrotu tylko pod warunkiem ich 
uprzedniego sklasyfikowania, opatrzenia 
etykietami i zapakowania zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem.

1. Państwa członkowskie wprowadzają 
wszelkie niezbędne środki, włącznie z 
utrzymywaniem systemu kontroli 
urzędowych oraz innego rodzaju 
działalności stosownie do okoliczności, w 
celu zagwarantowania, że substancje i 
mieszaniny są wprowadzane do obrotu 
tylko pod warunkiem ich uprzedniego 
sklasyfikowania, opatrzenia etykietami i 
zapakowania zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem.

Uzasadnienie

Z rozporządzenia REACH.

Poprawka 41
ARTYKUŁ 47

Państwa członkowskie określają przepisy 
dotyczące kar nakładanych za naruszenie 
przepisów niniejszego rozporządzenia i 
podejmują niezbędne działania mające na 
celu ich egzekwowanie. Przewidziane 
sankcje muszą być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające. Państwa 
Członkowskie informują Komisję o tych 
zasadach nie później niż osiemnaście 
miesięcy od daty wejście w życie 
niniejszego rozporządzenia i niezwłocznie 
informują o wszelkich zmianach mających 
wpływ na te zasady.

Państwa członkowskie określają przepisy 
dotyczące kar nakładanych za naruszenie 
przepisów niniejszego rozporządzenia i 
podejmują niezbędne działania mające na 
celu ich egzekwowanie. Przewidziane 
sankcje muszą być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające. Państwa 
Członkowskie informują Komisję o tych 
zasadach nie później niż osiemnaście 
miesięcy od daty wejście w życie 
niniejszego rozporządzenia i niezwłocznie 
informują o wszelkich zmianach mających 
wpływ na te zasady. Komisja dokonuje 
oceny danych dotyczących kar i 
upowszechnia najlepsze z punktu 
widzenia skuteczności praktyki.
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Uzasadnienie

Komisja powinna dokonać oceny środków podejmowanych przez państwa członkowskie w 
celu właściwego wdrożenia niniejszego rozporządzenia. Informacje o najbardziej skutecznych 
karach powinny być udostępnione państwom członkowskim.

Poprawka 42
ARTYKUŁ 53

Komisja może zmienić i dostosować 
art. 12, 14, 23, art. od 27 do 32, art. 37 
ust. 2 akapit drugi i trzeci oraz załączniki 
od I do VII do postępu technicznego.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 54 ust. 3.
Z uwagi na szczególnie pilny charakter 
sprawy Komisja może zastosować tryb 
pilny określony w art. 54 ust. 4.

Komisja może zmienić i dostosować 
załączniki od I do VII do postępu 
technicznego i naukowego zgodnie z 
zasadami zawartymi w niniejszym 
rozporządzeniu.. Komisja należycie 
uwzględnia dalszy rozwój systemu GHS w 
ONZ, postęp w międzynarodowych 
programach i konwencjach chemicznych, 
dane z baz danych na temat wypadków, 
takich jak jednostki ds. informacji o 
truciznach czy Europejski program 
monitorowania wypadków mających 
miejsce w domu i w czasie wolnym 
(EHLASS), a także walidację testów 
alternatywnych przez Europejskie 
Centrum Walidacji Testów 
Alternatywnych (ECVAM). Środki te, 
mające na celu zmianę elementów innych 
niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje 
się zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w 
art. 54 ust. 3. Z uwagi na szczególnie pilny 
charakter sprawy Komisja może 
zastosować tryb pilny określony w art. 54 
ust. 4.

Uzasadnienie

Dostosowanie rozporządzenia do postępu technicznego i naukowego jest konieczne, ale może 
nastąpić jedynie w ramach prawnych przyjętych w drodze współdecyzji. Artykuły niniejszego 
rozporządzenia mogą zostać zmienione jedynie na mocy współdecyzji. W przyszłych 
dostosowaniach należy uwzględnić rozwój systemu GHS i innych międzynarodowych 
programów i konwencji chemicznych. Bazy danych na temat wypadków dostarczają 
informacji o praktycznych skutkach niniejszych przepisów, i powinny także być brane pod 
uwagę.
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UZASADNIENIE

W 1980 r. rozpoczęła się międzynarodowa dyskusja na temat substancji chemicznych i ich 
roli w naszym życiu, najpierw na forum Międzynarodowej Organizacji Pracy, a następnie 
Organizacji Narodów Zjednoczonych. Po różnych etapach przejściowych (Rio w 1992 r., 
Johannesburg w 2002 r.) w grudniu 2002 r. przyjęto system GHS (zmieniony w 2005 r.). 

Na szczeblu europejskim:

 W 2001 r. Komisja opublikowała białą księgę zatytułowaną „Strategia dla przyszłej 
polityki w zakresie chemikaliów”, w której stwierdzała, że zamierza zaproponować 
włączenie GHS do prawodawstwa Wspólnoty.

 29 października 2003 r. w uzasadnieniu do zmiany dyrektywy 67/548/WE, przyjętej 
łącznie z wnioskiem REACH, Komisja wyraziła zamiar przygotowania wniosku w 
sprawie GHS.

 W dniach od 21 sierpnia do 21 października 2006 r. odbyły się konsultacje z 
zainteresowanymi stronami. Wpłynęło 370 opinii.

 27 czerwca 2007 r. Komisja przyjęła wniosek. 

 W czerwcu 2007 r. rozporządzenie w sprawie REACH, jeden z głównych filarów 
polityki w dziedzinie substancji chemicznych, weszło w życie.

GHS
GHS jest dobrowolnym, międzynarodowym programem harmonizacyjnym, do którego UE 
zdecydowała się przyłączyć w celu stworzenia wspólnej, spójnej podstawy postępowania 
z zagrożeniami związanymi z substancjami chemicznymi, określającej podstawowe zasady w 
celu zapewnienia:
- bezpieczeństwa w transporcie niebezpiecznych towarów;
- ochrony zdrowia konsumentów i pracowników oraz bezpieczeństwa środowiska 
naturalnego.

W szczególności wniosek dotyczący rozporządzenia:

 harmonizuje klasyfikację substancji i mieszanin oraz zasad etykietowania i pakowania 
niebezpiecznych substancji i mieszanin; 

 wprowadza dla dostawców obowiązek klasyfikowania substancji i mieszanin;

 ustanawia wykaz substancji wraz ze zharmonizowaną na poziomie Wspólnoty 
klasyfikacją i etykietowaniem (w części 3 załącznika VI);

 ustanawia wykaz klasyfikacji i etykietowania, który składa się ze wszystkich 
powiadomień, oświadczeń i zharmonizowanych klasyfikacji. 
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Biorąc pod uwagę skalę międzynarodowego handlu substancjami chemicznymi, wydawało 
się, że międzynarodowy zharmonizowany system klasyfikacji i etykietowania był najlepszym 
sposobem zapewnienia, w uzupełnieniu bezpieczeństwa, jakości i spójności informacji o 
produktach wytwarzanych lokalnie lub importowanych oraz zagwarantowania kontroli 
narażenia na działanie substancji i tym samym ochrony norm w zakresie zdrowia i środowiska 
naturalnego na całym świecie. Dostarczenie konsumentom bardziej precyzyjnych, 
zrozumiałych i istotnych informacji zagwarantuje, że przepisy te przyniosą maksymalne 
efekty.

W obecnym stanie rzeczy ta sama substancja lub procentowe stężenie substancji może zostać 
zaklasyfikowane w bardzo różny sposób w zależności od państwa z uwagi na stosowanie 
odmiennych systemów klasyfikacji. Ta sama substancja może więc zostać zaklasyfikowana 
zarówno jako niebezpieczna, toksyczna lub szkodliwa, jak i niegroźna (np. toksyczność przy 
podaniu doustnym LD50 = 257mg/kg jest klasyfikowana jako niebezpieczna w klasyfikacji 
GHS. W UE i krajach takich jak Australia, Malezja i Tajlandia taka substancja jest więc 
klasyfikowana jako szkodliwa i jest oznakowana krzyżem św. Andrzeja, natomiast w USA, 
Kanadzie, Japonii i Korei jest ona klasyfikowana jako toksyczna, z kolei w Nowej Zelandii 
jako substancja niebezpieczna, a w Chinach jako niegroźna).

Substancje klasyfikowane w Europie jako niebezpieczne nie mają w krajach takich jak na 
przykład Chiny żadnych ostrzeżeń na etykietach. Oprócz kreowania nieuczciwej przewagi 
konkurencyjnej sytuacja taka stanowi poważne zagrożenie dla wszystkich konsumentów, 
zwłaszcza na rynku światowym. Było to jednym z głównych powodów, dla których Komisja i 
państwa członkowskie uczestniczyły w pracach ONZ i podjęły decyzję o włączeniu systemu 
GHS do prawodawstwa europejskiego.
Produkcja substancji chemicznych i handel nimi mają zasięg globalny i związane z tym 
zagrożenia są jednakowe niezależnie od lokalizacji. Dlatego też system klasyfikacji zagrożeń 
nie powinien różnić się w zależności od kraju. Zagrożenie lub jego brak jest jednakowe dla 
konsumentów na całym świecie.

Terminy dla GHS

Ponowna klasyfikacja i etykietowanie substancji muszą zostać zakończone do:

 1 grudnia 2010 r. dla substancji (trzy i pół roku po wejściu w życie rozporządzenia 
REACH);

 1 czerwca 2015 r. dla mieszanin (cztery i pół roku po wejściu w życie rozporządzenia 
REACH).

Terminy liczone są od momentu wejścia w życie rozporządzenia REACH i jakiekolwiek 
dalsze opóźnienia w jego przyjęciu mogą stać się przyczyną dużych obciążeń dla 
przedsiębiorstw i ich pracowników. W związku z tym, biorąc pod uwagę, że tekst został 
przygotowany przez ONZ i jest efektem międzynarodowych negocjacji, w których 
uczestniczyła Komisja i wszystkie państwa członkowskie, podjęto decyzję o zgłoszeniu tylko 
takiej liczby poprawek, która jest konieczna, by wniosek był zgodny z istniejącymi 
przepisami dotyczącymi sektora i bardziej spójny z rozporządzeniem REACH. 
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