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MÓDOSÍTÁS: 17-18

Jelentéstervezet (PE 353.529v02-00)
Guido Sacconi
a vegyi anyagok bejegyzéséről, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), a 
Vegyi Anyagokkal Foglalkozó Európai Ügynökség létrehozásáról, valamint az 1999/45/EK 
irányelv és a le nem bomló szerves szennyezőanyagokról szóló …/…/EK rendelet 
módosításáról

Rendeletre irányuló javaslat (COM(2003) 0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

OSOR

Megegyezésre irányuló módosítás, előterjesztette: Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas 
Sjöstedt, Hans Blokland

Módosítás: 17
23. cikk, (-1) bekezdés (új)

(-1) A bejegyzés céljából a gyártók és az 
importőrök megosztják egymás között, és 
egymás rendelkezésére bocsátják a 9. cikk 
a) pontjának vi. és vii. alpontjában 
meghatározott információkat abból a 
célból, hogy elkerüljék a felesleges 
tanulmányok elvégzését. 
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Kivételes körülmények esetén, azaz ha úgy t
űnik, hogy az információk kötelező
megosztása következtében a bejegyeztetésre 
kötelezett igen jelentős üzleti veszteséget 
szenvedhet el (az állatkísérletekből 
származó adatokat igénylő esetek 
kivételével), a bejegyeztetésre kötelezett 
megfelelő indoklással kérést nyújthat be az 
Ügynökséghez arra vonatkozóan, hogy 
esetében eltérést alkalmazzanak. Az 
Ügynökség kivizsgálja ezeket a kéréseket, és 
indokolt esetben egyedi eltérést 
engedélyezhet.

Az Ügynökség ennek a rendeletnek a 
hatálybalépésétől számított 18 hónapon 
belül megállapítja az ilyen eltérésekre 
vonatkozó egyedi kérelmek benyújtására és 
vizsgálatára vonatkozó eljárást, és 
kidolgozza azokat a kritériumokat, amelyek 
alapján e kérelmeket elbírálják.

Er. en

Indokolás

Ezek (és az alább javasolt további) módosítások biztosítják, hogy az információk kötelező
megosztását kiterjesszék a nem gerinces állatokon végzett kísérletekből származó adatokra is. 
Az „egy anyag, egy bejegyzés” (OSOR) célja, hogy az ipari erőforrások legjobb 
felhasználásának biztosítása mellett növelje az egészség- és környezetvédelmet azáltal, hogy −
bizonyos áron − megosztanak valamennyi, kockázatot magában foglaló adatot.

Kivételes körülmények esetén azonban az Ügynökségnek képesnek kell lennie arra, hogy eseti 
alapon kivételt engedélyezzen az OSOR alól.

A 885. és 886. módosításra vonatkozik.
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Megegyezésre irányuló módosítás, előterjesztette: Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas 
Sjöstedt, Hans Blokland

Módosítás: 18
87. cikk, (1) bekezdés

1. Az Ügynökségnek a 7. cikk, a 18. cikk, a 
25. cikk (4) bekezdésének harmadik 
albekezdése, a 28. cikk (2) bekezdésének els
ő albekezdése, a 49. cikk, a 115. cikk (4) 
bekezdése vagy a 116. cikk alapján hozott 
határozataival szemben lehet fellebbezést 
benyújtani.

1. Az Ügynökségnek a 7. cikk, a 18. cikk, a 
23. cikk (-1) bekezdésének második 
albekezdése, a 25. cikk (4) bekezdésének 
harmadik albekezdése, a 28. cikk (2) 
bekezdésének első albekezdése, a 49. cikk, a 
115. cikk (4) bekezdése vagy a 116. cikk 
alapján hozott határozataival szemben lehet 
fellebbezést benyújtani.

Er. en

Indokolás

Bevezeti a fellebbezés lehetőségét az Ügynökség azon határozatával szemben, amely 
engedélyezi az eltérést az információ köztelező megosztásának követelményétől. A 23. cikk (-
1) bekezdésének megegyezésre irányuló módosításához kapcsolódik. 


