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Σχέδιο έκθεσης (PE 353.529v02-00)
Guido Sacconi
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου πο
υ αφορά την καταχώριση, την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των χημικών προϊόντων και
για τους περιορισμούς που επιβάλλονται σε αυτά (Reach), για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Χημικών Προϊόντων και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/EΚ και του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../... {σχετικά με τους ανθεκτικούς οργανικούς ρύπους}

Πρόταση κανονισμού (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

ΟSΟR

Συμβιβαστική τροπολογία: Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjostedt και Hans Blokland

Τροπολογία 17
Άρθρο 23, παράγραφος -1 (νέα)

-1. Οι κατασκευαστές ή οι εισαγωγείς μοιρ
άζονται μεταξύ τους και διαθέτουν τις πλη
ροφορίες που καθορίζονται στο άρθρο 9α (
νι) και (νιι) για σκοπούς καταχώρησης, πρ
οκειμένου να αποφεύγεται η επικάλυψη τω
ν μελετών.
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Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου φαίνεται
ότι κάποιος καταχωρών θα υποστεί σημαν
τική εμπορική απώλεια λόγω των απαιτήσε
ων κοινοχρησίας των πληροφοριών (άλλων
από εκείνες που αφορούν δεδομένα από δο
κιμές με ζώα), ο καταχωρών μπορεί να υπ
οβάλει στον Οργανισμό αίτηση για εξαίρεσ
η συνοδευόμενη από τη σχετική αιτιολόγησ
η. Ο Οργανισμός μπορεί να εκχωρεί συγκε
κριμένη εξαίρεση αφού εξετάσει την αίτησ
η και τη θεωρήσει αιτιολογημένη.

Μέσα σε διάστημα 18 μηνών από την έναρ
ξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, ο Οργ
ανισμός θεσπίζει κριτήρια για την αξιολόγ
ηση τέτοιων αιτήσεων και καθιερώνει διαδ
ικασία για την εξέταση τέτοιων μεμονωμέν
ων αιτήσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες αυτές (καθώς και οι επόμενες) διασφαλίζουν ότι η κοινή χρήση των δεδομένων
θα επεκταθεί στις πληροφορίες που προέρχονται από δοκιμές με ασπόνδυλα. Σκοπός του
OSOR είναι η βελτίωση της προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, με παράλληλη διασφ
άλιση της βέλτιστης χρήσης των πόρων της βιομηχανίας μέσω της κοινής χρήσης, με κάποιο κό
στος, όλων των δεδομένων σχετικά με τους κινδύνους.

Ωστόσο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο Οργανισμός θα πρέπει να είναι σε θέση να εκχωρεί δικα
ίωμα εξαίρεσης από την OSOR σε μεμονωμένες περιπτώσεις.

Καλύπτει τις τροπολογίες 885 και 886.

Συμβιβαστική τροπολογία: Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjostedt και Hans Blokland

Τροπολογία 18
Άρθρο 87, παράγραφος 1
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Προσφυγή είναι δυνατόν να ασκηθεί κατά α
ποφάσεων του Οργανισμού που έχουν ληφθ
εί σύμφωνα με το άρθρο 7, με το άρθρο 18, 
με το άρθρο 25, παράγραφος 4, τρίτο εδάφι
ο, με το άρθρο 28, παράγραφος 2, πρώτο εδ
άφιο, με το άρθρο 49, με το άρθρο 115, παρ
άγραφος 4 ή με το άρθρο 116.

Προσφυγή είναι δυνατόν να ασκηθεί κατά α
ποφάσεων του Οργανισμού που έχουν ληφθ
εί σύμφωνα με το άρθρο 7, με το άρθρο 18,
με τη δεύτερη υποπαράγραφο του άρθρου
23 (-1), με το άρθρο 25, παράγραφος 4, τρίτ
ο εδάφιο, με το άρθρο 28, παράγραφος 2, πρ
ώτο εδάφιο, με το άρθρο 49, με το άρθρο
115, παράγραφος 4 ή με το άρθρο 116.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εισάγεται η δυνατότητα προσφυγής κατά απόφασης του Οργανισμού σχετικά με την εκχώρηση
εξαίρεσης από την υποχρεωτική απαίτηση κοινοχρησίας των πληροφοριών. Συνδέεται με τη συ
μβιβαστική τροπολογία στο άρθρο 23(-1).


