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Forslag til forordning (KOM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kompromisændringsforslag af Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt og Johannes 
Blokland

Ændringsforslag 17
Artikel 23, stk. -1 (nyt)

-1. Producenter eller importører deler de i 
artikel 9, litra a), nr. (vi) og (vii), 
specificerede oplysninger og stiller dem til 
rådighed med henblik på registrering, så
der undgås gentagelser af undersøgelser.
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I særlige tilfælde, hvor en registrant synes 
at kunne lide betydelige 
forretningsmæssige tab som følge af et 
obligatorisk krav om at dele oplysninger 
(dog ikke krav om data vedrørende 
dyreforsøg), kan registranten sende 
agenturet en anmodning om at blive 
fritaget for dette krav, bilagt relevant 
begrundelse. Agenturet behandler en sådan 
anmodning og kan, hvis det finder 
anmodningen velbegrundet, indrømme en 
særlig fritagelse.
Senest 18 måneder efter ikrafttrædelsen af 
denne forordning fastlægger Agenturet en 
procedure for indsendelse og behandling af 
individuelle anmodninger om sådanne 
fritagelser samt kriterier for bedømmelsen 
af anmodninger af denne art.

Begrundelse

Disse ændringsforslag (og de deraf følgende ændringsforslag nedenfor) sikrer, at den 
obligatoriske deling af data udvides, så den også omfatter oplysninger fra forsøg på ikke-
hvirveldyr. Målet med OSOR er at øge beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet, 
samtidig med at der sikres den bedst mulige anvendelse af industriens ressourcer ved mod 
betaling at dele alle data vedrørende farer.

I enkeltstående tilfælde, hvor der foreligger usædvanlige omstændigheder, bør agenturet dog 
have mulighed for at indrømme en fritagelse for OSOR.

Dækker ændringsforslag 885 og 886.

Kompromisændringsforslag af Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt og Johannes 
Blokland

Ændringsforslag 18
Artikel 87, stk. 

1. Der kan appelleres mod afgørelser truffet 
af agenturet i henhold til artikel 7, artikel 18, 
artikel 25, stk. 4, tredje afsnit, artikel 28, stk. 
2, første afsnit, artikel 49, artikel 115, stk. 4, 
eller artikel 116.

1. Der kan appelleres mod afgørelser truffet 
af agenturet i henhold til artikel 7, artikel 18,
artikel 23, stk. -1, andet afsnit, artikel 25, 
stk. 4, tredje afsnit, artikel 28, stk. 2, første 
afsnit, artikel 49, artikel 115, stk. 4, eller 
artikel 116.
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Or. en

Begrundelse

Indfører mulighed for at appelere en afgørelse truffet af agenturet om indrømmelse af 
fritagelse for det obligatoriske krav om oplysningsdeling. Knyttet til 
kompromisændringsforslag til artikel 23, stk. -1.


