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Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komitetas
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PAKEITIMAI 17-18

Pranešimo projektas (PE 353.529v02-00)
Guido Sacconi
Dėl cheminių medžiagų registravimo, vertinimo, leidimų suteikimo ir apribojimo (REACH), 
Europos cheminių medžiagų agentūros įsteigimo ir Direktyvos 1999/45/EB bei Reglamento 
(EB) Nr. .../... {dėl patvarių organinių teršalų} dalinio pakeitimo

Pasiūlymas dėl reglamento (KOM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

OSOR

Kompromisinį pakeitimą pateikė Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedtedt, Hans 
Blokland

Pakeitimas 17
23 straipsnio -1 dalis (nauja)

-1. Siekdami išvengti pakartotinių bandym
ų, gamintojai arba importotuojai keičiasi 9 
straipsnio a punkto vi ir vii papunkčiuose 
nurodyta  informacija registracijos tikslais 
ir suteikia galimybę su ja susipažinti. 
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Išimtiniais atvejais paaiškėjus, kad 
registruotojas dėl privalomo reikalavimo 
keistis infomacija (kita, nei reikalavimas 
pateikti duomenis apie bandymus su gyv
ūnais) gali netekti didelės dalies verslo, 
Agentūrai jis pateikia prašymą dėl išlygos 
ir jo pagrindimą. Agentūra tokį prašymą
apsvarsto ir tuo atveju, jeigu jis pagrįstas, 
suteikia specialią išlygą.

Per 18 mėnesių nuo šio reglamento 
įsigaliojimo Agentūra sukuria specialią
procedūrą, numatančią prašymų suteikti i
šlygą pateikimą ir svarstymą, taip pat 
nustato kriterijus, kuriais remiantis šie pra
šymai bus vertinami.

Or. en

Pagrindimas

Šie pakeitimai (taip pat ir nurodyti toliau) užtikrina, kad privalomas keitimasis informacija 
apims ir informaciją apie bandymus su nestuburiniais gyvūnais. OSOR tikslas yra padidinti 
sveikatos ir aplinkos apsaugą, kartu užtikrinant geriausią įmonių išteklių naudojimą, kei
čiantis visais pavojingais duomenimis.

Vis dėlto išimtiniais atvejais agentūrai turi būti suteikta galimybė numatyti išlygas OSOR.

Apima 885 ir 886 pakeitimus.

Kompromisinį pakeitimą pateikė Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedtedt, Hans 
Blokland

Pakeitimas 18
87 straipsnio 1 dalis

1. Apskųsti leidžiama tuos Agentūros 
sprendimus, kurie buvo priimti pagal 7 
straipsnio, 18 straipsnio, 25 straipsnio 4 
dalies trečiosios pastraipos, 28 straipsnio 2 
dalies pirmosios pastraipos, 49 straipsnio, 
115 straipsnio 4 dalies arba 116 straipsnio 
nuostatas.

1. Apskųsti leidžiama tuos Agentūros 
sprendimus, kurie buvo priimti pagal 7 
straipsnio, 18 straipsnio, 23 straipsnio -1 
dalies antrosios pastraipos, 25 straipsnio 4 
dalies trečiosios pastraipos, 28 straipsnio 2 
dalies pirmosios pastraipos, 49 straipsnio, 
115 straipsnio 4 dalies arba 116 straipsnio 
nuostatas.

Or. en
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Pagrindimas

Suteikia galimybę apskųsti Agentūros sprendimą, kuris leidžia nukrypti nuo privalomo 
reikalavimo keistis informacija. Susijęs su kompromisiniu 23 straipsnio -1 dalies pakeitimu. 


