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MUUDATUSETTEPANEKUD 17–18

Raporti projekt (PE 353.529v02-00)
Guido Sacconi
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb kemikaalide 
registreerimist, hindamist, kasutusse lubamist ja piiramist (REACH), millega asutatakse 
Euroopa Kemikaalide Agentuur ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja määrust (EÜ) nr 
.../... püsivate orgaaniliste saasteainete kohta

Ettepanek võtta vastu määrus (KOM(2003) 0644 – C6-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

ÜHE AINE ÜHEKORDNE REGISTREERING (OSOR)

Kompromissmuudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, 
Hans Blokland

Muudatusettepanek 17
Artikli 23 lõige -1 (uus)

-1. Registreerimiseks kasutavad tootjad või 
importijad ühiselt artikli 9 punkti a 
alapunktides vi ja vii nimetatud teavet ja 
muudavad selle kättesaadavaks, et vältida 
uuringute dubleerimist. 
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Erandlikel asjaoludel, kui ilmneb, et 
registreerija võib teabe ühiskasutuse 
kohustuslike nõuete tõttu (muudel kui 
loomkatsete andmeid nõudvatel juhtudel ) 
saada olulist majanduslikku kahju, võib 
registreerija esitada agentuurile 
eranditaotluse, millele on lisatud
asjakohane põhjendus. Agentuur vaatab 
sellise taotluse läbi ja kui see on 
põhjendatud, võib teha konkreetse erandi.

Agentuur kehtestab käesoleva määruse 
jõustumisest alates 18 kuu jooksul 
niisuguste erandite esitamise ja 
läbivaatamise menetluse ning töötab välja 
kriteeriumid, mille alusel niisuguseid 
taotlusi hinnatakse.

Or. en

Justification

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.

Kompromissmuudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, 
Hans Blokland

Muudatusettepanek 18
Artikli 87 lõige 1

1. Edasi võib kaevata agentuuri poolt 
vastavalt artiklile 7, artiklile 18, artikli 25 
lõike 4 kolmandale lõigule, artikli 28 lõike 2 
esimesele lõigule, artiklile 49, artikli 115 
lõikele 4 või artiklile 116 vastu võetud 
otsuseid.

1. Edasi võib kaevata agentuuri poolt 
vastavalt artiklile 7, artiklile 18, artikli 23 
lõike -1 teisele lõigule, artikli 25 lõike 4 
kolmandale lõigule, artikli 28 lõike 2 
esimesele lõigule, artiklile 49, artikli 115 
lõikele 4 või artiklile 116 vastu võetud 
otsuseid.
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Or. en

Justification

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). 


