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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 17-18

Návrh zprávy (PE 353.529v02-00)
Guido Sacconi
Registrace, vyhodnocování, schvalování a omezování chemikálií (REACH), zřízení Evropské
agentury pro chemikálie a změna směrnice 1999/45/ES a nařízení (ES) …/… o perzistentních 
organických znečišťujících látkách

Návrh nařízení (KOM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

OSOR

Kompromisní pozměňovací návrh, který předložili Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas 
Sjöstedt a Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 17
Čl. 23 odst. -1 (nový)

-1. Výrobci nebo dovozci mezi sebou sdílí
informace podle čl. 9 písm. a) bodů vi) a 
vii) a poskytují je za účelem registrace, aby 
se zabránilo dvojímu provádění studií.
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Za mimořádných okolností, kdy se jeví, že 
by žadatel o registraci mohl v důsledku 
povinného sdílení informací ( jiných než
v záležitostech požadujících údaje z testů na 
zvířatech) utrpět značnou obchodní ztrátu, 
může žadatel o registrace předložit agentu
ře žádost o výjimku, k níž je připojeno 
odpovídající odůvodnění. Agentura tuto 
žádost posoudí, a je-li opodstatněná, může 
zvláštní výjimku udělit.

Do 18 měsíců od vstupu tohoto nařízení
v platnost agentura zavede postup pro p
ředkládání a posuzování jednotlivých 
žádostí o výjimky a stanoví kritéria, na 
jejichž základě budou tyto žádosti 
posuzovány.

Or. en

Odůvodnění

These amendments (and consequential listed below) ensure that mandatory sharing of data is 
extended to information derived from non-vertebrate animal tests. The aim of OSOR is to 
increase health and environmental protection, whilst ensuring best use of industries’
resources, by sharing, at a cost, all hazard data.

However, in exceptional circumstances, the agency should be in the position to grant an opt-
out to OSOR on a case by case basis.

Covers amendments 885 and 886.

Kompromisní pozměňovací návrh, který předložili Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas 
Sjöstedt a Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 18
Čl. 87 odst. 1

1. Odvolání je možno podat proti 
rozhodnutím agentury přijatým podle 
článku 7, článku 18, čl. 25 odst. 4 
pododst. 3, čl. 28 odst. 2 pododst. 1, 
článku 49, čl. 115 odst. 4 nebo článku 116.

1. Odvolání je možno podat proti 
rozhodnutím agentury přijatým podle 
článku 7, článku 18, čl. 23 odst. 1 
pododstavce 2, čl. 25 odst. 4 pododstavce 3, 
čl. 28 odst. 2 pododstavce 1, článku 49, 
čl. 115 odst. 4 nebo článku 116.
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Or. en

Odůvodnění

Introduces the possibility of an appeal against the decision of the Agency to grant a 
derogation from the compulsory requirement to share information. Linked to compromise 
amendment on article 23(-1).


